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ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในช่วง
กิจกรรมเดินเท้ า 13 วันแม่วงก์-กรุงเทพฯ สอดคล้ องกับแนวคิดการเล่าเรื่อง
แบบทรานส์มีเดีย ซึง่ นอกจากจะเป็ นการเล่าเรื่ องหลายเรื่ องผ่านสือ่ หลาย
แพลตฟอร์ มแล้ ว ยังท�าให้ ผ้ รู ับสารเกิดความผูกพันร่วมจนเข้ ามาเป็ นผู้ร่วม
เล่าเรื่องเพือ่ ขับเคลือ่ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่ด้วย ทังนี
้ ้ มี
การออกแบบให้ กจิ กรรมเดินเท้ าเป็ นแพลตฟอร์มศูนย์กลางของการเล่าเรื่อง
และใช้ เฟสบุ๊กแฟนเพจของศศิน เฉลิมลาภ เป็ นแพลตฟอร์ มสนับสนุนหลัก
กลวิธีสา� คัญทีใ่ ช้ ในการเล่า คือ การสร้ างความใกล้ ชดิ การสร้ างตัวละครคู่
ขัดแย้ ง และเน้ นเนื ้อหาเชิงอารมณ์
อย่างไรก็ตาม การเล่าเรื่ องแบบทรานส์มีเดียในโครงการนี ้ ยังไม่
ได้ ถกู ออกแบบอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี ้ ความผูกพันร่วมของคนไทยใน
ประเด็นดังกล่าวกลับหายไปในเวลาไม่นาน เนื่องจากปั จจัยด้ านความต่อ
เนือ่ งของการสือ่ สาร แนวทางการท�างานของมูลนิธิสบื นาคะเสถียรทีล่ ะเลย
กลุม่ อาสาสมัคร และสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
ค�าส�าคัญ: การเล่าเรื่ องแบบทรานส์มีเดีย / เขื่อนแม่วงก์ / ขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่
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Abstract
This research article aimed to study attributes of transmedia
storytelling in the context of the protest against the Mae Wong Dam
project, and the contributing role which transmedia storytelling plays
in engaging people with this social issue. Qualitative methodology
including documentary research, textual analysis, and in-depth interviews were used as research methods.
The research findings show that the communication of the
Seub Nakhasathien Foundation during the activities of a 13-day
walking protest campaign against the Mae Wong Dam project can
be explained within the framework of Transmedia Storytelling Theory.
The technique of telling many stories across multiple media platforms
can create the audience engagement as prosumer or co-creator
of storyworld. In this way, this social mobilization campaign can be
regarded as a new social movement. The walking protest campaign
against Mae Wong Dam was designed as a central media platform,
while the facebook fanpage “Sasin Chalermlarp” was utilized as a
main support platform. The key strategies in the storytelling of this
campaign included building a close relationship, creating hero and
protagonist characters, and placing emphasis on emotional content.
However, the transmedia storytelling of this social campaign
was not systematically designed. The engagement power of people
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in relation to this social issues decreased over time due to a lack
of communication continuity, the Seub Nakhasathien Foundation’s
neglect of voluntary groups, and the problematic political situation.
Keywords: Transmedia storytelling / Mae Wong Dam / New social
movement
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บทน�า
การเล่ าเรื่องแบบทรานส์ มเี ดีย
สภาพภูมิทศั น์ สื่อยุคปั จจุบนั เต็มไปด้ วยแพลตฟอร์ มสื่อต่าง ๆ
มากมาย พฤติกรรมผู้ใช้ สื่อเองก็แปรเปลี่ยนไป จากผู้รับสารที่นิ่งเฉย
(passive audience) ไปสูก่ ารเป็ นผู้ใช้สอื่ เชิงรุก (active user) ทีม่ งุ่ เสาะแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเพือ่ สนองความต้องการของตนเองทุกที่ ทุกเวลา อีกทังยั
้ งมีความ
สามารถในการผลิตสือ่ ด้วยตนเองด้วย ผู้ผลิตสือ่ จึงต้องปรับตัวเพือ่ หาแนวทาง
การออกแบบสือ่ ทีจ่ ะท�าให้ การสือ่ สารนันเกิ
้ ดประสิทธิผลดังทีต่ งใจไว้
ั้
แนวคิดหนึง่ ที่ปรากฏขึ ้นและเป็ นที่สนใจในวงกว้ าง คือ “การเล่า
เรื่องแบบทรานส์มเี ดีย” (Transmedia storytelling) ซึง่ เสนอโดย Jenkins
(2003) แม้ วา่ ก่อนหน้ านี ้ Kinder (1991) เคยใช้ ค�าว่า “สัมพันธบทแบบ
ทรานส์มีเดีย” (Transmedia intertextuality) มาก่อนในงานวิจยั โดย
หมายความถึง การขยายต่อยอดสินค้ าเพือ่ สร้ างผลก�าไรในกรอบทางธุรกิจ
แต่ Jenkins อธิบายว่า ทรานส์มีเดียที่เขาใช้ มีความหมายที่แตกต่างออก
ไป กล่าวคือ มิได้ มองแค่การใช้ สอื่ หลากหลาย แต่เขาเน้ นที่ “การเล่าเรื่อง
หลายเรื่องผ่านสือ่ หลายแพลตฟอร์ ม เรื่องเล่าย่อยในแต่ละแพลตฟอร์ มสือ่
มีความแตกต่างกัน เป็ นอิสระต่อกัน แต่เชื่อมโยงอยูภ่ ายใต้ โลกของเรื่ อง
เล่าใหญ่ (Storyworld) เดียวกัน” เป็ นการออกแบบสารทีส่ อดคล้ องกับจุด
แข็งของแต่ละแพลตฟอร์ มสือ่ โดยมีเป้าหมายให้ สามารถเข้ าถึงผู้ใช้ สอื่ ทุก
ทีท่ กุ เวลา และสอดคล้ องกับความสนใจของผู้ใช้ สอื่ ทีห่ ลากหลาย อันน�าไปสู่
การเกิดความผูกพันร่วม (Engagement) ของผู้ใช้ สอื่ กับโลกของเรื่องเล่านัน้
และท�าให้ ผ้ ใู ช้ สอื่ เข้ ามาเป็ นผู้ร่วมผลิตเรื่องเล่าด้ วย (Prosumer – producer
+ consumer)
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ความผูกพันร่วมในกรณีนี ้ หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับเข้ มข้ นที่
บุคคลมีตอ่ ตัวบทในเรื่ องเล่า มีตอ่ ผู้เล่าเรื่ อง และมีตอ่ ผู้รับสารด้ วยกัน ซึง่
เกิดจากการทีบ่ คุ คลมีความสามารถในการอ่านท�าความเข้ าใจตัวบท และใช้
เวลากับเรื่องเล่าอย่างต่อเนือ่ ง จนท�าให้ มคี วามรู้สกึ ร่วมไปกับเรื่องเล่าและผู้
เล่าเรื่อง ทีส่ า� คัญคือ มีกจิ กรรมการสือ่ สารไปยังบุคคลอืน่ ๆ เพิม่ เติม โดยเป็ น
กิจกรรมทีร่ ิเริ่มท�าด้ วยตนเอง และขยายหรือต่อยอดจากเรื่องเล่าในตัวบทเดิม
ทีเ่ ขาได้ รับ ท�าให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องเล่ากับประสบการณ์ในโลก
จริงของบุคคลนัน้ (Russell & Puto, 1999; Jenkins, 2006; Graves, 2011)
ทังนี
้ ้ หากผู้รับสารเข้ าไปเกี่ยวข้ อง (Interactivity) กับเรื่องเล่าทีถ่ กู
ขับเคลือ่ นโดยผู้ผลิตสือ่ (Author-driven) ไม่ใช่ขบั เคลือ่ นด้ วยตัวผู้ใช้ สอื่ เอง
(User-driven) ผู้ใช้ สอื่ นันก็
้ จะกลายเป็ นเพียงผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่ผ้ รู ่วม
เล่าเรื่อง เพราะยังคงเข้ าไปอยูใ่ นโครงสร้ างตัวบทของเรื่องเล่าเดิม มิใช่ผลิต
เนื ้อหาใหม่ (Beddows, 2012)
ปั จจุบนั นี ้ ดูเหมือนว่าการเล่าเรื่ องแบบทรานส์มีเดียจะถูกน�าไป
ใช้ เพื่อหวังผลทางการตลาดในโลกอุตสาหกรรมทุนนิยมเสียมาก ไม่ว่า
จะเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคอุดหนุนสินค้ า รวมไปถึงการอาศัยความรัก
ความหลงใหลของเหล่าแฟนดอมมาเป็ นเครื่องมือทางการตลาด (Martens,
2011) แต่ผ้ เู ขียนก็เห็นว่าเราสามารถน�าการเล่าเรื่องแบบทรานส์มเี ดียไปใช้
เพื่อสร้ างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมได้ เช่นกัน เป็ นการแปลงความผูกพัน
ร่วมทีผ่ ้ บู ริโภคมีตอ่ สินค้ า หรือแฟนดอมมีตอ่ เรื่องเล่าทีเ่ ขารัก มาเป็ นคนใน
สังคมมีความผูกพันร่วมต่อประเด็นทางสังคม จนเกิดเป็ นพลังทีจ่ ะร่วมกัน
เปลีย่ นแปลงและแก้ ไขปั ญหาทางสังคม
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การเล่ าเรื่ องแบบทรานส์ มีเดียกับขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแนวใหม่
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม คือ การรวมกลุม่ เพือ่ กระท�าการร่วม
(Collective action) ในการเปลีย่ นสังคม รูปแบบของขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมมีพฒ
ั นาการมาเรื่อย ๆ จนช่วงทศวรรษ 1970 จึงมีการเสนอแนวคิด
เรื่อง “ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่” (New social movement)
ซึง่ เป็ นการรวมตัวกันของภาคประชาชนทีต่ ้ องการเปลีย่ นแปลงสังคม หลุด
พ้ นจากการครอบง�าและระบบตลาด เพือ่ สร้ างกติกาและกฎเกณฑ์ชดุ ใหม่
ในการด�ารงชีวติ โดยไม่หวังพึง่ อ�านาจรัฐในการจัดการปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้น ทังนี
้ ้
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่จะเกิดขึ ้นได้ ประชาชนต้ องมีความ
เป็ นพลเมือง รู้สกึ มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคม มีจติ ส�านึก
ต่อส่วนรวม และมองเห็นพลังของคนทุกคนทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงและแก้ ไข
ปั ญหาทางสังคมได้ โดยไม่ปล่อยให้ เป็ นเรื่องของนักการเมือง หรือรัฐบาล
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2543) มองว่า อาจเป็ นเรื่องยาก
ทีจ่ ะเกิดขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่ในเมืองไทย เนื่องจากคน
ไทยจ�านวนมากยังยอมให้ ผ้ นู �ามีอา� นาจเด็ดขาดสูงสุด และมีทศั นะว่ารัฐมี
บทบาทหน้ าทีใ่ นการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม ประชาชนทัว่ ไปไม่จา� เป็ น
ต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วม
ปั ญหาการขาดจิตส�านึกร่ วมในประเด็นทางสังคมของคนไทยนัน้
นอกจากจะเป็ นเพราะวัฒนธรรมแบบรวมศูนย์อา� นาจทีฝ่ ั งรากลึกในสังคม
ไทยมายาวนานแล้ ว ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะคนไทยจ�านวนมากยังมีความคิด
แบบแยกส่วน ไม่เห็นความเชื่อมโยงของประเด็นปั ญหาทางสังคมว่ามี
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ผลกระทบต่อตนเอง ดังที่ กาญจนา แก้ วเทพ (2552) อธิบายว่า คนไทย
จ�านวนมากรับรู้ขา่ วสาร (Information) แต่ไม่เกิดความรู้หรื อความเข้ าใจ
(Understanding / Knowledge) เช่น คนกรุงเทพฯรับรู้เรื่ องการลักลอบ
ท�าลายป่ าไม้ ทภี่ าคเหนือ แต่ไม่เชือ่ มโยงถึงวิถชี วี ติ ของคนกรุงเทพฯ ท�าให้
คนกรุงเทพฯ เป็ นเพียงผู้รับสารทีน่ งิ่ เฉย
นอกจากนี ้ มานะ ตรีรยาภิวฒ
ั น์ (2557) ยังได้ แสดงทัศนะไว้ ด้วย
ว่า กลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุม่ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ยังเน้ นให้ ข้อมูลข่าวสารในแนวดิง่ ทิศทางเดียวมากกว่าสร้ าง
การมีส่วนร่ วม อีกทังยั
้ งขาดยุทธศาสตร์ การสื่อสารที่หลากหลาย เน้ น
สือ่ สารประเด็นในเชิงหน้ าที่ (Functional approach) มากกว่าเชิงอารมณ์
(Emotional approach)
จะเห็นได้ วา่ การสือ่ สารประเด็นทางสังคมในเมืองไทยทีไ่ ม่สามารถ
สร้ างขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่ทเี่ กิดพลังได้ อาจเป็ นเพราะการ
ขาดกลยุทธ์ทางการสือ่ สาร การใช้ สอื่ ทีไ่ ม่หลากหลาย และการเล่าเรื่องรูป
แบบเดียว ซึง่ ท�าให้ การสือ่ สารนันไม่
้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายในสังคม
ได้ ท�าให้ คนในสังคมมองไม่เห็นผลกระทบของปั ญหาทีม่ ตี อ่ ตนเอง หรือไม่
ตระหนักถึงพลังของตนเองทีส่ ามารถร่วมเปลีย่ นแปลงสังคมได้
การเล่าเรื่ องแบบทรานส์มีเดีย ซึง่ เป็ นการสือ่ สารที่ใช้ การเล่าเรื่ อง
ผ่านช่องทางการสือ่ สารที่หลากหลาย ออกแบบการเล่าเรื่ องในแต่ละสือ่ ที่
แตกต่างกัน เพือ่ เน้ นสร้ างความรู้สกึ ร่วมของผู้คนทีแ่ ตกต่างกัน และกระตุ้น
ให้ ผ้ ใู ช้ สอื่ ร่วมเป็ นผู้สอื่ สารขยายผลต่อไป จึงเป็ นรูปแบบการสือ่ สารทีผ่ ้ เู ขียน
คิดว่าน่าจะท�าให้ ผ้ คู นในสังคมเกิดความเข้ าใจและรู้สกึ ร่วมไปกับประเด็น
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ทางสังคม จนลุกขึ ้นมาร่วมสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในรูป
แบบต่าง ๆ ได้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้เขียนเลือกการคัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ น
แม่วงก์ ในช่วงของการจัดกิจกรรมเดินเท้ าแม่วงก์-กรุงเทพฯ ในปี 2556 เป็ น
กรณีศกึ ษา เนือ่ งจากการรณรงค์ดงั กล่าวมีประวัตกิ ารต่อสู้มายาวนาน ด้ วย
เพราะมีข้อโต้ แย้ งจากนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านสิง่ แวดล้ อม
ว่า เป็ นโครงการทีไ่ ม่ค้ มุ ค่า และยังเป็ นการท�าลายป่ าต้ นน� ้า ท�าลายระบบ
นิเวศ ท�าลายแหล่งทีอ่ ยูข่ องสัตว์ป่า และส่งผลต่อผืนป่ าตะวันตกทุง่ ใหญ่ห้ วยขาแข้ ง ซึง่ เป็ นป่ ามรดกโลก ผู้เขียนสนใจว่าที่ผา่ นมา มีจา� นวนผู้ร่วม
ขบวนการคัดค้ านไม่มากนัก แต่ภายหลังการเกิดมหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ใน
ประเทศไทย พ.ศ.2554 การสือ่ สารของมูลนิธสิ บื นาคะเสถียร ภายใต้ ผ้ นู า� คน
ส�าคัญคือ นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสบื นาคะเสถียร กลับท�าให้
เกิดการรวมพลังครัง้ ใหญ่ของคนในสังคมเพือ่ ต่อต้ านการก่อสร้ างเขื่อนแม่
วงก์ จนท�าให้ รัฐบาลต้ องชะลอเพือ่ ทบทวนโครงการก่อน การศึกษาครัง้ นี ้จึง
น่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การออกแบบการสือ่ สารเพือ่ สร้ างความผูกพันร่วมของ
คนไทยในการสือ่ สารประเด็นทางสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของการเล่าเรื่องแบบทรานส์มเี ดียในการ
คัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์
2. เพือ่ วิเคราะห์ผลของการเล่าเรื่องทีม่ ตี อ่ การสร้ างความผูกพันร่วม
ในการคัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์
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วิธกี ารวิจยั
งานศึกษานี ้ใช้ วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ โดยอาศัยการวิจยั เอกสาร (Documentary research) การวิเคราะห์ตวั บท (Textual analysis) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยรวบรวมสือ่ และเอกสารระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2559 และใช้ กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์และอภิปราย
ผล ดังนี ้
1. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative theory) และแนวคิดการเล่าเรื่อง
แบบทรานส์มเี ดีย (Transmedia storytelling) ใช้ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์
คุณลักษณะของการเล่าเรื่อง
2. แนวคิดเรื่องความผูกพันร่วมในการสือ่ สาร (Engagement with
communication) และขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่ (New social
movement) ใช้ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ผลของการเล่าเรื่องทีม่ ตี อ่ การสร้ าง
ความผูกพันร่วมทีม่ ตี อ่ ประเด็นทางสังคม
ผลการวิจยั
คุณลักษณะของเรื่ องเล่ าในสื่อเพื่อขับเคลื่อนการคัดค้ าน
โครงการก่ อสร้ างเขื่อนแม่ วงก์
1. แพลตฟอร์ มสื่อที่ใช้
มีการใช้ สื่อทังสื
้ ่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ สื่อบุคคล สื่อวัตถุ และ
สือ่ มวลชน โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1.1 สือ่ ในนามมูลนิธิสบื นาคะเสถียร และเครื อข่ายองค์กรด้ านสิง่
แวดล้ อม ได้ แก่
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- เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของมูลนิธิฯ สิง่ พิมพ์ E-book การยื่น
หนังสือต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง การจัดเสวนาทางวิชาการ : แพลตฟอร์ ม
เหล่านี ้แสดงข้ อมูลเหตุผลและความจ�าเป็ นที่ต้องคัดค้ านโครงการก่อสร้ าง
เขื่ อ นแม่ ว งก์ อ ย่ า งละเอี ย ด ใช้ วิ ธี ก ารน� า เสนอแบบผลิ ต ซ� า้ ในหลาย
แพลตฟอร์ ม หรือแสดงลิงก์ข้อมูลซึง่ กันและกัน
- โปสเตอร์ สติกเกอร์ : เน้ นการออกแบบทีส่ ะดุดตา และแจกจ่าย
อย่างกว้ างขวาง เพื่อให้ คนทัว่ ไปสามารถน�าไปเผยแพร่เพื่อแสดงถึงการมี
ส่วนร่วมคัดค้ านโครงการ
- กิจกรรมการเดินเท้ า 13 วันแม่วงก์-กรุงเทพฯ และกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ
เช่น ทอล์คโชว์ แสดงดนตรี : แพลตฟอร์ มนี ้เน้ นสร้ างการมีสว่ นร่วมของคน
ทัว่ ไปในโลกออฟไลน์ และยังแสดงพลังให้ ภาครัฐได้ เห็นว่ามีประชาชนเข้ า
ร่วมสนับสนุนมากเพียงใด
1.2 สือ่ ในนามศศิน เฉลิมลาภ ได้ แก่ กิจกรรมการเดินเท้ า เฟสบุ๊ก
ส่วนตัวและเฟสบุ๊กแฟนเพจ Sasin Chalermlarp หนังสือบันทึก 13 วันเดิน
เท้ าคัดค้ าน EHIA เขือ่ นแม่วงก์ : แพลตฟอร์ มนี ้เน้ นการสือ่ สารระหว่างศศิน
เฉลิมลาภกับบุคคลทัว่ ไป ด้ วยรูปแบบการบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์
แสดงความเห็น หรื อลงภาพถ่ายเพื่อสร้ างความรู้สกึ ร่วม ไม่เน้ นข้ อมูล มี
เพียงข้ อความอธิบายสัน้ ๆ และใส่ลงิ ก์ให้ ผ้ ทู ี่สนใจเข้ าไปอ่านเพิ่มเติมใน
แพลตฟอร์ มอืน่
1.3 สือ่ กระแสหลัก ได้ แก่ ข่าว บทความ รายงานพิเศษ รายการ
สารคดีโทรทัศน์ “คนค้ นฅน” : แพลตฟอร์ มสือ่ ในส่วนของข่าวและรายงาน
พิเศษเกีย่ วกับกิจกรรม จะเป็ นการรายงานเหตุการณ์ปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึ ้น ท�าให้
คนทัว่ ไปได้ รับทราบข้ อมูล แต่ในส่วนของรายการ “คนค้ นฅน” จะท�าให้ เห็น
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ถึงตัวตนของศศิน เฉลิมลาภ ซึง่ ช่วยสนับสนุนให้ คนเข้ ามาร่วมสนับสนุนการ
เดินเท้ าของศศิน เฉลิมลาภมากขึ ้น
1.4 สื่อในนามกลุม่ อาสาสมัครและบุคลทัว่ ไป เช่น เฟสบุ๊กแฟน
เพจ “กลุม่ คนสนับสนุนอ.ศศิน” เฟสบุ๊กแฟนเพจ “นิสติ จุฬาฯคัดค้ านเขือ่ น
แม่วงก์” อินโฟกราฟิ กเรื่อง “รู้แน่ แม่วงก์” โดยกลุม่ รู้ สู้ Flood วิดโี ออินโฟ
กราฟิ ก “ความจริงของการสร้ างเขือ่ นแม่วงก์” โดยชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม มศว กิจกรรมหน้ ากากเสือโคร่งโดยกลุม่ เครือข่ายเยาวชน
ตลอดจนสือ่ โซเชียลมีเดียของบุคคลผู้มชี อื่ เสียง และบุคคลทัว่ ไปทีม่ าร่วมเล่า
เรื่องผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเพลง บทกวี เล่าเรื่องในเว็บบล็อก ตังกระทู
้
้
พันทิป ฯลฯ และทีส่ า� คัญ คือ กลุม่ Green Move Thailand ซึง่ รวมกลุม่ อาสา
สมัครกันเอง ตังหั
้ วข้ อใน change.org และจัดกิจกรรมต่อเนือ่ ง คือ เดิน-ยืน่ หยุด เขือ่ นแม่วงก์ เป็ นต้ น ซึง่ สือ่ จากกลุม่ อาสาสมัครและบุคคลทัว่ ไปเหล่านี ้
ช่วยให้ เกิดการกระจายของเรื่องเล่า และเชิญชวนผู้คนให้ เข้ ามาร่วมคัดค้ าน
โครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์มากขึ ้น

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสือ่ ในการคัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์
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2. ผู้เล่ าเรื่อง
แม้ ประเทศไทยจะมีการคัดค้ านการก่อสร้ างเขือ่ นหลายแห่งมาอย่าง
ยาวนาน แต่ในเดือนกันยายน 2556 กลับเกิดปรากฏการณ์รวมพลังการต่อ
ต้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ครัง้ ใหญ่ และทีส่ า� คัญ สามารถรวมพลัง
คนเมืองให้ เข้ าร่วมกระบวนการคัดค้ านด้ วย ซึง่ หากจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึ ้น ผู้เขียนจ�าเป็ นต้ องอธิบายเชือ่ มโยงไปถึงเหตุการณ์กอ่ นหน้ านี นั้ น่ ก็
คือ เหตุการณ์น� ้าท่วมใหญ่ประเทศไทย พ.ศ.2554
มหาอุทกภัยของไทย พ.ศ.2554 ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่าง
มากต่อประเทศ และท�าให้ ประชาชนจ�านวนมากลดความเชื่อมัน่ ที่มีต่อ
รัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงเวลานัน้ ชื่อของนายศศิน เฉลิม
ลาภ เลขาธิการมูลนิธิสบื นาคะเสถียร ได้ เริ่มเป็ นทีร่ ้ ูจกั ด้ วยปรากฏภาพเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์น� ้าผ่านสือ่ โทรทัศน์หลายช่อง และท�าให้
หลายคนเข้ าไปติดตามข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน� ้าท่วมจากเฟสบุ๊กของนาย
ศศิน เฉลิมลาภ เป็ นหลักแทนข้ อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาล จากที่เคยมี
เพือ่ นในเฟสบุ๊กห้ าพันคน ในช่วงเวลาเพียงหนึง่ เดือนกลายเป็ นมีทงเพื
ั ้ อ่ นใน
เฟสบุ๊กหลัก และผู้ตดิ ตามในแฟนเพจ รวมกันประมาณหนึง่ แสนคน (ศศิน
เฉลิมลาภ, 2557)
ดังนัน้ แม้ เหตุการณ์น� ้าท่วมจะผ่านไป แต่ผ้ คู นจ�านวนมากยังคง
ติดตามข่าวสารจากเฟสบุ๊กของศศิน เฉลิมลาภ อย่างต่อเนื่อง ด้ วยยังคง
เกรงว่าเหตุการณ์น� ้าท่วมจะกลับมาอีกครัง้ และเมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็น
ชอบให้ ดา� เนินโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ เมือ่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2555
ทางมูลนิธิสบื นาคะเสถียร และเครือข่ายด้ านสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ น�าโดยนาย
ศศิน เฉลิมลาภ จึงเคลือ่ นไหวครัง้ ใหญ่เพือ่ รณรงค์คดั ค้ าน
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นอกจากผู้เ ล่าเรื่ องที่ เป็ นเจ้ าของประเด็น ขับ เคลื่ อ นแล้ ว การ
เคลือ่ นไหวของสังคมในครัง้ นี ้ยังมีอาสาสมัครเข้ ามาเป็ นผู้ร่วมเล่าเรื่องผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น กลุม่ นิสติ นักศึกษา กลุม่ ศิลปิ น ประชาชน
ทัว่ ไป รวมถึงอาสาสมัครกลุม่ Green Move Thailand ด้ วย
กลุม่ Green Move Thailand เป็ นกลุม่ อาสาสมัครทีร่ วมตัวกันจาก
หลากหลายอาชีพ หลายคนเกิดจากการท�างานอาสาสมัครร่วมกันระหว่าง
เหตุการณ์น� ้าท่วมใหญ่ประเทศไทย และเมือ่ พวกเขาได้ รับทราบข่าวจากสือ่
เรื่องการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์เพือ่ แก้ ปัญหาน� ้าท่วม ในขณะทีม่ กี ระแสต่อต้ าน
ว่าโครงการดังกล่าวจะกลับยิง่ สร้ างปั ญหาเรื่องน� ้าให้ ประเทศไทย ท�าให้ พวก
เขาเริ่มหาข้ อมูลทีถ่ กู ต้ องมาพูดคุยและแชร์กนั ในโซเชียลมีเดีย และท�าให้ พวก
เขาตัดสินใจไม่เห็นด้ วยกับโครงการก่อสร้ างเขือ่ นดังกล่าว และน�าไปสูก่ าร
รวมกันเป็ นกลุม่ อาสาสมัคร Green Move Thailand ทีเ่ ข้ าร่วมจัดกิจกรรมใน
เขตกรุงเทพฯเพิม่ เติม ภายหลังจากทีศ่ ศิน เฉลิมลาภ เดินเท้ ามาถึงกรุงเทพฯ
แล้ ว เช่น โครงการ “เดิน-ยืน่ -หยุด เขือ่ นแม่วงก์” รวมถึงเป็ นกลุม่ ทีต่ งหั
ั ้ วข้ อ
รณรงค์เรื่องนี ้ใน change.org ด้ วย
3. มุมมองที่ใช้ ในการเล่ าเรื่อง
มุมมองทีใ่ ช้ ในการเล่าเรื่องต่าง ๆ ในการรณรงค์ครัง้ นี ้ มีทงมุ
ั ้ มมอง
แบบเป็ นกลาง ในกรณีการน�าเสนอข้ อมูลเชิงวิชาการ โดยเป็ นการน�าเสนอ
เฉพาะข้ อมูลข้ อเท็จจริง เช่น ในข่าว ในบทความของเว็บไซต์มลู นิธิฯ มุมมอง
แบบบุรุษที่ 3 (คนวงนอก) ในการแสดงทัศนะ เช่น การน�าเสนอความเห็นใน
สือ่ โซเชียลมีเดียของผู้มชี อื่ เสียง หรือคนทัว่ ไป และมุมมองแบบบุรุษที่ 1 (คน
วงใน) เช่น การบันทึกเรื่องราวตลอดการเดินเท้ าในเพจของศศิน เฉลิมลาภ
หรือการเขียนเล่าประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมของบุคคลทัว่ ไปผ่านเว็บ
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บล็อก เป็ นต้ น ซึง่ ท�าให้ ผ้ รู ับสือ่ รู้สกึ ใกล้ ชดิ กับเรื่องเล่า สร้ างอารมณ์ ความ
รู้สกึ ไปกับเรื่องได้ มากขึ ้น
4. ที่มาของเรื่อง และรูปแบบในการน�าเสนอ
เรื่องเล่าทังหมดใช้
้
เรื่องจริง ไม่มเี รื่องแต่ง แต่ถกู เล่าเรื่องย่อยทีแ่ ตก
ต่างกัน เช่น เรื่องเล่าของเสือโคร่ง เรื่องเล่าของผีเสื ้อ เรื่องเล่าถึงผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิด เรื่องเล่าของคนกับป่ า ฯลฯ ผ่านรูปแบบการน�าเสนอทีห่ ลากหลาย
เช่น บทความวิชาการ บันทึกประสบการณ์ ภาพถ่าย ภาพวาด เพลง บทกวี
การพูดคุย ฯลฯ
5. บทบาทหน้ าที่ของเรื่องเล่ า
ในช่วงแรกจะเน้ นที่การให้ ข้อมูลเพื่อสร้ างความเข้ าใจ สร้ างความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของป่ าแม่วงก์ กระตุกให้ หยุดคิด และแสดงทัศนะ
ผ่านแพลตฟอร์มสือ่ ต่าง ๆ ของมูลนิธิสบื นาคะเสถียร รวมถึงแพลตฟอร์มสือ่
ในนามศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสบื นาคะเสถียรด้ วย แต่ในช่วงของ
การรณรงค์ครัง้ ใหญ่ ศศิน เฉลิมลาภ มองเห็นว่า การสือ่ สารเพียงข้ อมูลไม่
สามารถเข้ าถึงคนทัว่ ไป หรือสร้ างพลังได้ มากนัก เมือ่ เทียบกับการใช้ ภาพ
และการเล่าเรื่องทีเ่ กีย่ วกับคน จึงมีการใช้ สอื่ เพือ่ กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สกึ
และโน้ มน้ าวเชิญชวนให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมของมูลนิธิมากขึ ้น (ศศิน เฉลิม
ลาภ, 2557)
6. กลวิธที ่ใี ช้ ในการเล่ าเรื่อง
การเล่าเรื่ องเพื่อคัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขื่อนแม่วงก์นี ้ ใช้ กลวิธี
หลักคือ การสร้ างตัวละครพระเอก ผู้ร้ายอย่างชัดเจน (เพียงแต่ไม่ได้ มเี รื่อง
เล่าแบบละครเร้ าอารมณ์) ผู้คนจ�านวนมากที่ออกมาร่วมแสดงพลัง มอง
ศศิน เฉลิมลาภ เป็ นพระเอก ผู้ปกป้องผืนป่ า ยอมเหนื่อย อุทิศแรงกาย
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แรงใจ ต่อสู้กบั ผู้มอี ทิ ธิพล ส่วนกลุม่ หรือบุคคลทีถ่ กู มองว่าเป็ นผู้ร้าย ก็คอื
รัฐบาล อันเกิดจากความไม่เชือ่ มัน่ ในรัฐบาล และโดยเฉพาะเมือ่ นายปลอด
ประสพ สุรัสวดี ซึง่ ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยนัน้ ออกมาให้
สัมภาษณ์สนับสนุนการก่อสร้ างเขื่อนแม่วงก์ในเดือนกันยายน 2556 ว่า
“ป่ าสร้ างได้ สัตว์ป่าสร้ างได้ แต่ถ้าน� ้าท่วม ไม่มคี นไทย ประเทศก็อยูไ่ ม่ได้
รัฐบาลตัดสินใจแล้ ว คือ สร้ างเขือ่ นแม่วงก์ ไม่มเี ปลีย่ นใจ” ซึง่ แตกต่างอย่าง
สิ ้นเชิงจากค�าให้ สมั ภาษณ์ เมื่อคราวด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมป่ าไม้ ในปี
2542 ที่ยืนยันไม่อนุญาตให้ สร้ างเขื่อนในป่ าแม่วงก์ เพื่อรักษาผืนป่ าไว้
การออกมาให้ สมั ภาษณ์ดงั กล่าวจึงยิง่ ผลักดันให้ ชนชันกลางในเมื
้
องออกมา
ร่วมสนับสนุนนายศศิน เฉลิมลาภ และมูลนิธิสบื นาคะเสถียร
“ผมว่า สิ่ งส�าคัญในการสือ่ สารเรื ่องพวกนี ้ คื อ มันต้องมี ตวั ร้าย
น่ะครับ ท�าให้เรารู้สึกร่วม อย่างเขือ่ นแม่วงก์ อันนี ้ พูดตรง ๆ นะ มันมีผรู้ ้าย
ก็คือ พรรคการเมือง พวกนักการเมือง”
สิตางศุ์ จุลชาต (สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2559)
อาสาสมัครกลุม่ Green Move Thailand
นอกจากนี ยั้ งใช้ กลวิธีสร้ างความรู้สกึ ใกล้ ชดิ จากการจัดกิจกรรมใน
โลกกายภาพ และการสือ่ สารผ่านเฟสบุ๊กให้ ตดิ ตามอย่างต่อเนือ่ ง รวมไปถึง
การใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ ง ๆ เช่น รอยประทับฝ่ ามือทีส่ อื่ ถึงการหยุดหรือห้ าม และ
หน้ ากากเสือสือ่ ถึงชีวติ เสือโคร่งในพื ้นทีป่ ่ าแม่วงก์ เป็ นต้ น
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7. กลุ่มเป้าหมาย
การสือ่ สารครัง้ นี ้ ศศิน เฉลิมลาภ และมูลนิธิสบื นาคะเสถียร ตัดสิน
ใจเน้ นไปทีช่ นชันกลางในเมื
้
อง เนือ่ งจากมองว่าเป็ นกลุม่ ทีม่ พี ลังในการผลัก
ดันเชิงนโยบาย และใกล้ ภาครัฐมากกว่ากลุม่ คนในพื ้นที่
“อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มันเป็ นสมบัตสิ าธารณะ ซึง่ คนทีจ่ ะรู้สกึ กับ
ค�าว่าอุทยานแห่งชาติ กลุม่ เป้าหมายของการรณรงค์กค็ อื ชนชันกลางอยู
้
แ่ ล้ ว
อย่างชาวบ้ านปากมูล บ่อนอก บ้ านกรูด ท่อก๊ าซจะนะ ทีเ่ ป็ นเครือข่ายทีเ่ รา
รู้จกั เขาเป็ นระดับท้ องถิน่ ทีต่ ้ องปกป้องทรัพยากรของบ้ านเขาอยูแ่ ล้ ว แต่การ
ปกป้องป่ าทีไ่ ม่มคี น ไม่มชี มุ ชนแบบนี ้ กลุม่ เป้าหมายก็คอื กลุม่ ชนชันกลาง
้
กลุม่ คนทีจ่ ะมาอนุรักษ์กค็ อื กลุม่ ทีเ่ ขาพ้ นจากภาวะของการหาอยูห่ ากิน หา
เช้ ากินค�า่ อยูแ่ ล้ ว เขาถึงมามองงานสาธารณะ” (ศศิน เฉลิมลาภ, 2557)
8. กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์ เรื่องเล่ าแบบทรานส์ มเี ดีย
การสือ่ สารเพือ่ คัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ในอดีต จะเน้ น
ไปทีก่ ารให้ ข้อมูลเชิงลึกทีม่ รี ายละเอียดซับซ้ อน และใช้ การเล่าเรื่องเดียวกัน
ผ่านหลายแพลตฟอร์ มสือ่ แต่ในช่วงของกิจกรรมการเดินเท้ า 13 วันแม่วงก์กรุงเทพฯ ได้ มกี ารออกแบบเรื่องเล่าทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ มมาก
ขึ ้น โดยสือ่ ทังหมดชี
้
้ทางไปทีก่ จิ กรรมการเดินเท้ า และระหว่างการเดินเท้ า ก็
ใช้ เฟสบุ๊กแฟนเพจ “Sasin Chalermlarp” เป็ นแพลตฟอร์ มรายงานสด และ
บันทึกเรื่องราวระหว่างการเดินทาง ส่วนแพลตฟอร์ มสือ่ อืน่ ๆ เป็ นเพียงการ
ใช้ เสริมทีไ่ ม่มบี ทบาทมากนัก แต่ทนี่ า่ สนใจ คือ มีเรื่องเล่ามากมายจากกลุม่
อาสาสมัครอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ ามาขยายและต่อยอดเรื่องเล่าเดิมด้ วย
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หากพิจารณาการใช้ แพลตฟอร์ มสือ่ เพือ่ เล่าเรื่องดังกล่าว จะเห็นได้
ว่ามีคณ
ุ ลักษณะของการเล่าเรื่องแบบทรานส์มเี ดียทีช่ ดั เจน ซึง่ มิใช่เป็ นเพียง
สือ่ ทีอ่ อกแบบโดยเจ้ าของกิจกรรม แต่ยงั ส่งพลังให้ บคุ คลทัว่ ไปกลายมาเป็ น
ผู้ร่วมเล่าเรื่อง (Prosumer) ได้ อกี ด้ วย
การสือ่ สารเพือ่ คัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ ใช้ แเพลตฟอร์ม
สือ่ ต่าง ๆ ของมูลนิธิสบื นาคะเสถียร และศศิน เฉลิมลาภมุง่ ไปสูแ่ พลตฟอร์ม
สือ่ กิจกรรมหลักคือการเดินเท้ าแม่วงก์ - กรุงเทพฯ ซึง่ สามารถน�าไปสูก่ าร
ขยายเรื่องเล่าของอาสาสมัครต่าง ๆ ได้ ทังนี
้ โดยมี
้ สอื่ มวลชนกระแสหลักเป็ น
ตัวสนับสนุนให้ เรื่องเล่านี ้ถูกขยายไปสูส่ าธารณชนได้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
แม้ วา่ กิจกรรมการเดินเท้ าจะมีชว่ งเวลาด�าเนินกิจกรรมทีช่ ดั เจน แต่สา� หรับ
สือ่ อืน่ ๆ ผู้ใช้ สอื่ สามารถเข้ าถึงได้ โดยไม่จา� เป็ นต้ องมีลา� ดับของการใช้ สอื่
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่า ประกอบด้ วย
1) สื่อในนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และสื่อในนามบุคคล (ศศิน
เฉลิมลาภ) มีความเชือ่ มโยงประสานข้ อมูลกัน ชี ้ทางซึง่ กันและกัน
2) สือ่ กิจกรรมการเดินเท้ าแม่วงก์ - กรุงเทพฯ คือศูนย์กลางของเรื่อง
เล่าในกรณีนี ้ เรื่องเล่าต่าง ๆ ทังในนามมู
้
ลนิธิสบื นาคะเสถียร และในนาม
ศศิน เฉลิมลาภ ส่งพลังให้ ผ้ คู นออกจากโลกออนไลน์ มาสูก่ ารแสดงพลังใน
โลกจริงทางกายภาพ
3) สือ่ มวลชน ช่วยน�าเสนอเรื่องเล่าทังที
้ ม่ าจากสือ่ ขององค์กร และ
สือ่ ของศศิน เฉลิมลาภ ทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมการเดินเท้ า ทังนี
้ ้
สือ่ มวลชนยังเล่าเรื่ องที่สง่ ผลต่อกันอีกด้ วย ท�าให้ เรื่ องเล่าถูกขยายในแนว
กว้ างมากขึ ้น
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4) สือ่ ของกลุม่ อาสาสมัคร มีทงก่
ั ้ อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมเดิน
เท้ า อาสาสมัครบางคน ค้ นคว้ าและขยายเรื่องเล่าจากสือ่ องค์กร สือ่ บุคคล
สือ่ มวลชน รวมทังสื
้ อ่ จากอาสาสมัครด้ วยกัน เพือ่ น�าไปสูเ่ รื่องเล่าของตนเอง
ด้ วย สือ่ อาสาสมัครทังหลายนี
้
้ล้ วนเชือ่ มโยงกับกิจกรรมการเดินเท้ าทังสิ
้ ้น แม้
บางคนไม่ได้ ออกมาท�ากิจกรรมในโลกกายภาพ แต่กไ็ ด้ รับพลังเรื่องเล่าจาก
กิจกรรม และกระตุ้นให้ พวกเขาร่วมเล่าเรื่องเพิม่ เติมต่อเนือ่ งไป
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของเรื่องเล่าแบบทรานส์มเี ดียเพือ่ ต่อต้ านเขือ่ นแม่วงก์

หากพิจารณาโดยใช้ หลักการเล่าเรื่องแบบทรานส์มเี ดีย 7 ประการ
ของ Jenkins (2009) มาเป็ นกรอบพิจารณาการเล่าเรื่องเพือ่ คัดค้ านโครงการ
ก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ จะปรากฏผลดังนี ้
1) Spreadability vs. Drillability : เรื่องเล่าใหญ่ในการคัดค้ านเขือ่ น
แม่วงก์ สามารถถูกน�าเสนอได้ ทงแนวนอนและแนวลึ
ั้
ก คือ เอื ้อต่อการแบ่ง
เป็ นเรื่องเล่าย่อยแพร่กระจายในหลายสือ่ และแต่ละเรื่องเล่าก็กระตุ้นให้ ผ้ ู
ใช้ สอื่ ใช้ เวลาอยูก่ บั เรื่องเล่านันในเชิ
้
งลึกได้
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2) Continuity vs. Multiplicity : มีการออกแบบให้ ผ้ ใู ช้ สอื่ ติดตาม
เหตุการณ์อย่างต่อเนือ่ งในช่วงก่อนและระหว่างกิจกรรมเดินเท้ า 13 วันแม่
วงก์-กรุงเทพฯ แต่หลังกิจกรรมการเดินเท้ า การแพร่กระจายเรื่ องเล่ากลับ
ชะงักไป ไม่ตอ่ เนือ่ ง ส่วนคุณสมบัตกิ ารกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ สอื่ เสาะแสวงหาเรื่อง
เล่าใหม่จากสือ่ อืน่ ๆ เพิม่ เติมนัน้ ผู้เขียนพบว่า อาจจะมีการชี ้ทางหรือบอก
ต่อระหว่างสือ่ บ้ าง แต่ไม่เน้ นมากนัก
3) Immersion vs. Extraction : มีความพยายามออกแบบให้ ผ้ รู บั สาร
รู้สกึ ร่วมไปกับผู้เล่าเรื่อง ท�าให้ ผ้ รู ับสารใกล้ ชดิ รู้สกึ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับ
ประเด็น แต่ขณะเดียวกัน ก็ทา� ให้ ผ้ รู ับสารถอยออกมาเห็นมิตคิ วามสัมพันธ์
ระหว่างเรื่ องเล่าเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์ที่ได้ รับกับประสบการณ์ในชีวิตของ
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องน� ้าท่วม
4) World Building : มีการใช้ สอื่ เพือ่ สร้ างความเข้ าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ ว
กับสภาพของพื ้นที่ เหตุผลและความจ�าเป็ นในการต่อต้ านเขือ่ นแม่วงก์
5) Seriality : ในการแบ่งเรื่ องเล่าย่อยเพื่ อกระจายในแต่ละ
แพลตฟอร์ มสื่อนัน้ ผู้เขียนมองว่า ยังไม่ได้ มีการออกแบบการใช้ สื่อที่เป็ น
ระบบและมองความสัมพันธ์ในภาพรวมอย่างชัดเจน ยังเป็ นเพียงการใช้
หลายสือ่ มาประกอบกัน และบางสือ่ ก็ยงั เป็ นเรื่องเล่าทีผ่ ลิตซ� ้า จึงยังไม่ได้ ใช้
ศักยภาพของแพลตฟอร์มสือ่ อย่างเต็มทีน่ กั มีเพียงเฟสบุ๊กแฟนเพจของศศิน
เฉลิมลาภ และกิจกรรมการเดินเท้ าเท่านันที
้ ถ่ กู ใช้ อย่างเต็มที่
6) Subjectivity : ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรรับรู้และตระหนักว่า
บุคคลมีความแตกต่างกันในการรับรู้และเข้ าถึงสื่อ แต่ในการออกแบบยัง
ไม่ได้ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน อีกทังการเน้
้
นกลุ่มเป้าหมาย
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เฉพาะชนชันกลางในเมื
้
อง ก็อาจเป็ นจุดอ่อนในการสร้ างความผูกพันร่วม
ของคนในสังคม
7) Performance : การมีกจิ กรรมการเดินเท้ าช่วยสร้ างประสบการณ์
และกระตุ้นให้ เกิดผู้ใช้ สื่อเชิงรุ กได้ ง่าย จากเดิมที่เน้ นน�าเสนอข้ อมูลเชิง
วิชาการที่คนทัว่ ไปไม่สามารถร่ วมแสดงออกได้ มากนัก ดังนัน้ ในการ
ออกแบบสือ่ เพือ่ สร้ างความผูกพันร่วมทางสังคม จึงจ�าเป็ นต้ องมีสอื่ กิจกรรม
ในโลกออฟไลน์ด้วย เพราะนัน่ คือการแสดงพลังทางสังคมให้ เห็นเป็ นรูปธรรม
ผลของเรื่ องเล่ ากับการสร้ างความผู กพันร่ วมในประเด็น
ทางสังคม
ในการใช้ สอื่ เพือ่ ต่อต้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ดงั กล่าว ได้ กอ่
ให้ เกิดพลังความผูกพันร่วมของคนไทยจ�านวนมากอย่างเห็นได้ ชดั ตังแต่
้ การ
แชร์ หรือบอกต่อข้ อความ ภาพ และข้ อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับการต่อต้ านเขือ่ น
แม่วงก์ผา่ นสือ่ โซเชียลมีเดียของตนเอง การร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
ในสือ่ ของผู้อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการต่อต้ านเขือ่ นแม่วงก์ ไปจนถึงกิจกรรมการ
สือ่ สารทีน่ อกเหนือจากเนื ้อหาเดิมทีไ่ ด้ รบั ได้ แก่ การแสวงหาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาน�าเสนอ การแต่งเพลง การแต่งบทกวี การท�าป้ายผ้ า การร่วมเดินเท้ า และ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพิม่ เติม เป็ นต้ น
การทีเ่ จ้ าของเรื่องตังต้
้ นเน้ นกลุม่ เป้าหมายไปทีช่ นชันกลางในเมื
้
อง
โดยมองว่า ป่ าแม่วงก์ไม่มชี มุ ชนอยู่ เป็ นทังจุ
้ ดแข็งและจุดอ่อนของการสร้ าง
พลังความผูกพันร่วมของคนไทย กล่าวคือ การเน้ นไปทีช่ นชันกลางในเมื
้
อง
มีจดุ แข็งส�าคัญที่ชว่ ยก่อให้ เกิดแรงผลักส�าคัญไปสูร่ ัฐบาล ที่สา� คัญ กลุม่
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ชนชันกลางในเมื
้
องจ�านวนมาก ยังมีทกั ษะและศักยภาพในการใช้ สอื่ ต่าง ๆ
ซึง่ น�าไปสูก่ ารเข้ ามาร่วมเป็ นผู้เล่าเรื่ องเพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นต่อต้ านเขื่อน
แม่วงก์อกี ด้ วย
อย่างไรก็ตาม การจ�ากัดกลุม่ เป้าหมายดังกล่าวก็เป็ นจุดอ่อนส�าคัญ
ทีท่ า� ให้ ไม่สามารถสร้ างพลังของสังคมในการขับเคลือ่ นต่อต้ านเขือ่ นแม่วงก์
ได้ อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากมีกระแสคัดค้ านกิจกรรมของศศิน เฉลิมลาภ และ
แสดงออกว่าสนับสนุนการสร้ างเขือ่ นแม่วงก์อย่างเปิ ดเผย โดยเฉพาะจากคน
ท้ องถิน่ ก่อให้ เกิดกระแสความขัดแย้ งในสังคม ดังนัน้ แม้ วา่ กิจกรรมการเดิน
เท้ า แม่วงก์ – กรุงเทพฯ ในครัง้ นี จะสร้
้ างกระแสในหมูช่ นชันกลางในเมื
้
องได้
แต่กย็ งั ไม่สามารถรวมพลังของคนท้ องถิน่ และผู้คนอีกมากมายในสังคมไทย
ได้ ท�าให้ รฐั บาลยังไม่ตดั สินใจยุตโิ ครงการเขือ่ นแม่วงก์อย่างถาวร เป็ นเพียง
การชะลอโครงการออกไปเท่านัน้
อภิปรายผล
การสื่อสารเพื่อคัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขื่อนแม่วงก์ ในช่วงของ
กิจกรรมการเดินเท้ า 13 วันแม่วงก์-กรุงเทพฯ สามารถสร้ างพลังทางสังคม
ของภาคประชาชน ที่สอดคล้ องกับค�านิยามขบวนการทางสังคมแนวใหม่
(New social movement) ได้ อย่างไรก็ตาม พลังดังกล่าวกลับไม่ยงั่ ยืน และ
หายไปในเวลาไม่นาน ซึง่ ผู้เขียนวิเคราะห์วา่ สาเหตุมาจากปั จจัยส�าคัญ 3
ประการ ได้ แก่
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1. ขาดความต่ อเนื่องทางการสื่อสาร
การสือ่ สารในประเด็นดังกล่าว มีกระบวนการออกแบบเรื่ องเล่าที่
ไม่ครบถ้ วน กล่าวคือ มีเฉพาะการวิเคราะห์ชมุ ชน (Community analysis)
การออกแบบกิจกรรม (Design and initation) และการด�าเนินกิจกรรม
(Implementation) แต่ข าดการรั ก ษาพลัง ให้ ค งอยู่ (Maintenance
consolidation) การเผยแพร่เรื่องเล่าอย่างต่อเนือ่ งและวางแผนการท�างาน
ทีค่ งทนต่อไป (Dissemination and durability) (Bracht & Rice, 2012)
จึงท�าให้ ไม่สามารถรักษาพลังความผูกพันร่วม (Engagement) ในประเด็น
การคัดค้ านเขื่อนแม่วงก์ ไว้ ได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสื่อสารใน
ประเด็นดังกล่าวไม่ได้ มกี ารออกแบบการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ พลัง
ความผูกพันร่วมของคนไทยในประเด็นดังกล่าวหายไป
2. แนวทางการท�างานของมูลนิธสิ บื นาคะเสถียรที่ละเลยกลุ่ม
อาสาสมัคร
ในกรณีทหี่ น่วยงานภาคประชาสังคมหรือเอ็นจีโอใด ประสบความ
ส�าเร็จในการสร้ างกลุม่ อาสาสมัครมาร่วมขับเคลือ่ น และแสดงพลังความ
ผูกพันร่วมกับประเด็นทางสังคมนันได้
้ แล้ ว สิง่ ส�าคัญ คือ ต้ องรักษาพลังของ
กลุม่ บุคคลเหล่านันไว้
้ ให้ ได้ ไม่ใช่ละเลยหรือยุตไิ ปเฉยๆ จนเสมือนว่าพวกเขา
ไม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่มคี วามส�าคัญ เพราะนัน่ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคล
ในการเข้ าร่วมขับเคลือ่ นกิจกรรมทางสังคมอืน่ ๆ ตามมา ดังทีพ่ บบทเรียนกับ
กลุม่ อาสาสมัครที่เข้ ามาช่วยงานสือ่ สารเพื่อต่อต้ านการสร้ างเขื่อนแม่วงก์
อย่าง Green Move ทีอ่ าสาเข้ ามาช่วยงานเพิม่ เติม แต่ไม่ได้ รับการติดต่อ
จากทางมูลนิธิสบื นาคะเสถียร เนื่องจากทางมูลนิธิฯให้ เหตุผลว่าต้ องการ
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ผู้ทเี่ ข้ ามาท�างานประจ�าอย่างเต็มทีม่ ากกว่า (ตุลย์ ปิ่ นแก้ ว, สัมภาษณ์, 23
ธันวาคม 2558; สิตางศุ์ จุลชาติ, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2559)
3. สถานการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง
ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ประเทศไทยก�าลังเข้ าสูค่ วามขัดแย้ ง
ทางการเมืองสูงมาก นอกจากนี กลุ
้ ม่ คนทีเ่ คยเข้ าร่วมขับเคลือ่ นประเด็นเขือ่ น
แม่วงก์ดงั กล่าว เริ่มไม่แน่ใจในสถานการณ์วา่ มีวาระเบื ้องหลังทางการเมือง
หรือจะน�าไปสูค่ วามขัดแย้ งทางการเมืองหรือไม่ ซึง่ นัน่ เป็ นเหตุผลส�าคัญที่
ท�าให้ ขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้ านเขือ่ นแม่วงก์ในครัง้ นันต้
้ องยุตกิ จิ กรรมไป
(สิตางศุ์ จุลชาติ, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2559)
ดังนัน้ แม้ วา่ กิจกรรมการเดินเท้ า แม่วงก์ - กรุงเทพฯ ครัง้ นัน้ จะจุด
กระแสให้ คนจ�านวนมากออกมาแสดงพลังความผูกพันร่วมในประเด็นต่อ
ต้ านเขือ่ นแม่วงก์ แต่กน็ า่ เสียดายทีก่ ระแสดังกล่าวต้ องยุตลิ งในเวลาไม่นาน
และยังไม่สามารถจุดกระแสใหม่ได้ แม้ วา่ ในเวลาต่อมา จะมีขา่ วว่าจะน�า
โครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ขึ ้นมาพิจารณาใหม่
นอกจากนี ้ หากพิจารณาองค์ประกอบของการเล่าเรื่ องในการ
คัดค้ านโครงการก่อสร้ างเขือ่ นแม่วงก์แล้ ว ผู้เขียนพบว่า แม้ จะมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดการเล่าเรื่องแบบทรานส์มเี ดีย แต่กย็ งั เป็ นการเล่าเรื่อง
แบบทรานส์มเี ดียทีไ่ ม่สมบูรณ์ เนือ่ งจากยังไม่ได้ ออกแบบการเล่าเรื่องอย่าง
เป็ นระบบ ทีส่ า� คัญ คือ การร่วมสือ่ สารของคนในสังคมทีเ่ กิดขึ ้นนัน้ เป็ นไป
ตามธรรมชาติ ไม่ได้ มาจากการวางแผนของผู้ผลิตสือ่
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ การสือ่ สารดังกล่าวจะยังไม่ใช่การเล่าเรื่องแบบ
ทรานส์มีเดียเต็มรู ปแบบ และสร้ างพลังทางสังคมเพียงระยะเวลาอันสัน้
แต่ก็ชว่ ยยืนยันได้ วา่ ถ้ าน�าแนวคิดการเล่าเรื่ องแบบทรานส์มีเดียไปปรับใช้
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ให้ ดีและเป็ นระบบ มีนกั สื่อสารมืออาชีพมาช่วยออกแบบเรื่ องเล่าและ
การเล่าเรื่อง ก็มแี นวโน้ มทีจ่ ะท�าให้ คนในสังคมกลายเป็ นพลเมืองทีม่ คี วาม
ผูกพันร่วมในประเด็นทางสังคม และสามารถสร้ างพลังในการเปลีย่ นแปลง
สังคมได้ ในทีส่ ดุ
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