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ผลการศกึษาพบวา่ การสื่อสารของมลูนิธิสืบนาคะเสถียรในช่วง
กิจกรรมเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-กรุงเทพฯ สอดคล้องกบัแนวคดิการเลา่เร่ือง
แบบทรานส์มีเดีย ซึง่นอกจากจะเป็นการเลา่เร่ืองหลายเร่ืองผา่นสือ่หลาย
แพลตฟอร์มแล้ว ยงัท�าให้ผู้ รับสารเกิดความผกูพนัร่วมจนเข้ามาเป็นผู้ ร่วม
เลา่เร่ืองเพ่ือขบัเคลือ่นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมด้่วย ทัง้นี ้ มี
การออกแบบให้กิจกรรมเดนิเท้าเป็นแพลตฟอร์มศนูย์กลางของการเลา่เร่ือง 
และใช้เฟสบุ๊กแฟนเพจของศศนิ เฉลมิลาภ เป็นแพลตฟอร์มสนบัสนนุหลกั 
กลวิธีส�าคญัท่ีใช้ในการเลา่ คือ การสร้างความใกล้ชิด การสร้างตวัละครคู่
ขดัแย้ง และเน้นเนือ้หาเชิงอารมณ์

อยา่งไรก็ตาม การเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียในโครงการนี ้ ยงัไม่
ได้ถกูออกแบบอยา่งเป็นระบบ นอกจากนี ้ความผกูพนัร่วมของคนไทยใน
ประเดน็ดงักลา่วกลบัหายไปในเวลาไมน่าน เน่ืองจากปัจจยัด้านความตอ่
เน่ืองของการสือ่สาร แนวทางการท�างานของมลูนิธิสบืนาคะเสถียรท่ีละเลย
กลุม่อาสาสมคัร และสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

ค�าส�าคัญ: การเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดีย / เข่ือนแม่วงก์ / ขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่
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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 inter-
views 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
การเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดยี
สภาพภูมิทศัน์สื่อยุคปัจจุบนัเต็มไปด้วยแพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ 

มากมาย พฤติกรรมผู้ ใช้สื่อเองก็แปรเปลี่ยนไป จากผู้ รับสารท่ีน่ิงเฉย  
(passive audience) ไปสูก่ารเป็นผู้ใช้สือ่เชิงรุก (active user) ท่ีมุง่เสาะแสวงหา
ข้อมลูขา่วสารเพ่ือสนองความต้องการของตนเองทกุท่ี ทกุเวลา อีกทัง้ยงัมีความ
สามารถในการผลติสือ่ด้วยตนเองด้วย ผู้ผลติสือ่จงึต้องปรับตวัเพ่ือหาแนวทาง
การออกแบบสือ่ท่ีจะท�าให้การสือ่สารนัน้เกิดประสทิธิผลดงัท่ีตัง้ใจไว้

แนวคิดหนึง่ท่ีปรากฏขึน้และเป็นท่ีสนใจในวงกว้าง คือ “การเลา่
เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย” (Transmedia storytelling) ซึง่เสนอโดย Jenkins 
(2003) แม้วา่ก่อนหน้านี ้ Kinder (1991) เคยใช้ค�าวา่ “สมัพนัธบทแบบ 
ทรานส์มีเดีย” (Transmedia intertextuality) มาก่อนในงานวิจยั โดย
หมายความถงึ การขยายตอ่ยอดสนิค้าเพ่ือสร้างผลก�าไรในกรอบทางธรุกิจ 
แต ่ Jenkins อธิบายวา่ ทรานส์มีเดียท่ีเขาใช้มีความหมายท่ีแตกตา่งออก
ไป กลา่วคือ มิได้มองแคก่ารใช้สือ่หลากหลาย แตเ่ขาเน้นท่ี “การเลา่เร่ือง
หลายเร่ืองผา่นสือ่หลายแพลตฟอร์ม เร่ืองเลา่ยอ่ยในแตล่ะแพลตฟอร์มสือ่
มีความแตกตา่งกนั เป็นอิสระตอ่กนั แตเ่ช่ือมโยงอยูภ่ายใต้โลกของเร่ือง
เลา่ใหญ่ (Storyworld) เดียวกนั” เป็นการออกแบบสารท่ีสอดคล้องกบัจดุ
แข็งของแตล่ะแพลตฟอร์มสือ่ โดยมีเป้าหมายให้สามารถเข้าถงึผู้ใช้สือ่ทกุ
ท่ีทกุเวลา และสอดคล้องกบัความสนใจของผู้ใช้สือ่ท่ีหลากหลาย อนัน�าไปสู่
การเกิดความผกูพนัร่วม (Engagement) ของผู้ใช้สือ่กบัโลกของเร่ืองเลา่นัน้ 
และท�าให้ผู้ใช้สือ่เข้ามาเป็นผู้ ร่วมผลติเร่ืองเลา่ด้วย (Prosumer – producer 
+ consumer) 
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ความผกูพนัร่วมในกรณีนี ้หมายถงึ ความสมัพนัธ์ระดบัเข้มข้นท่ี
บคุคลมีตอ่ตวับทในเร่ืองเลา่ มีตอ่ผู้ เลา่เร่ือง และมีตอ่ผู้ รับสารด้วยกนั ซึง่
เกิดจากการท่ีบคุคลมีความสามารถในการอา่นท�าความเข้าใจตวับท และใช้
เวลากบัเร่ืองเลา่อยา่งตอ่เน่ือง จนท�าให้มีความรู้สกึร่วมไปกบัเร่ืองเลา่และผู้
เลา่เร่ือง ท่ีส�าคญัคือ มีกิจกรรมการสือ่สารไปยงับคุคลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเตมิ โดยเป็น
กิจกรรมท่ีริเร่ิมท�าด้วยตนเอง และขยายหรือตอ่ยอดจากเร่ืองเลา่ในตวับทเดมิ
ท่ีเขาได้รับ ท�าให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งเร่ืองเลา่กบัประสบการณ์ในโลก
จริงของบคุคลนัน้ (Russell & Puto, 1999; Jenkins, 2006; Graves, 2011)

ทัง้นี ้หากผู้ รับสารเข้าไปเก่ียวข้อง (Interactivity) กบัเร่ืองเลา่ท่ีถกู
ขบัเคลือ่นโดยผู้ผลติสือ่ (Author-driven) ไมใ่ชข่บัเคลือ่นด้วยตวัผู้ใช้สือ่เอง 
(User-driven) ผู้ใช้สือ่นัน้ก็จะกลายเป็นเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไมใ่ชผู่้ ร่วม
เลา่เร่ือง เพราะยงัคงเข้าไปอยูใ่นโครงสร้างตวับทของเร่ืองเลา่เดมิ มิใชผ่ลติ
เนือ้หาใหม ่ (Beddows, 2012)

ปัจจบุนันี ้ ดเูหมือนว่าการเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดียจะถกูน�าไป
ใช้เพ่ือหวงัผลทางการตลาดในโลกอตุสาหกรรมทนุนิยมเสียมาก ไม่ว่า
จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคอดุหนนุสนิค้า รวมไปถงึการอาศยัความรัก 
ความหลงใหลของเหลา่แฟนดอมมาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด (Martens, 
2011) แตผู่้ เขียนก็เหน็วา่เราสามารถน�าการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียไปใช้
เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงทางสงัคมได้เชน่กนั เป็นการแปลงความผกูพนั
ร่วมท่ีผู้บริโภคมีตอ่สนิค้า หรือแฟนดอมมีตอ่เร่ืองเลา่ท่ีเขารัก มาเป็นคนใน
สงัคมมีความผกูพนัร่วมตอ่ประเดน็ทางสงัคม จนเกิดเป็นพลงัท่ีจะร่วมกนั
เปลีย่นแปลงและแก้ไขปัญหาทางสงัคม
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การเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดยีกับขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมแนวใหม่

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม คือ การรวมกลุม่เพ่ือกระท�าการร่วม 
(Collective action) ในการเปลีย่นสงัคม รูปแบบของขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสงัคมมีพฒันาการมาเร่ือย ๆ  จนชว่งทศวรรษ 1970 จงึมีการเสนอแนวคดิ
เร่ือง “ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม”่ (New social movement) 
ซึง่เป็นการรวมตวักนัของภาคประชาชนท่ีต้องการเปลีย่นแปลงสงัคม หลดุ
พ้นจากการครอบง�าและระบบตลาด เพ่ือสร้างกตกิาและกฎเกณฑ์ชดุใหม่
ในการด�ารงชีวติ โดยไมห่วงัพึง่อ�านาจรัฐในการจดัการปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมจ่ะเกิดขึน้ได้ ประชาชนต้องมีความ
เป็นพลเมือง รู้สกึมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นประเดน็ทางสงัคม มีจิตส�านกึ
ตอ่สว่นรวม และมองเหน็พลงัของคนทกุคนท่ีสามารถเปลีย่นแปลงและแก้ไข
ปัญหาทางสงัคมได้ โดยไมป่ลอ่ยให้เป็นเร่ืองของนกัการเมือง หรือรัฐบาล
เทา่นัน้  อยา่งไรก็ตาม ผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2543) มองวา่ อาจเป็นเร่ืองยาก
ท่ีจะเกิดขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมใ่นเมืองไทย เน่ืองจากคน
ไทยจ�านวนมากยงัยอมให้ผู้น�ามีอ�านาจเดด็ขาดสงูสดุ และมีทศันะวา่รัฐมี
บทบาทหน้าท่ีในการจดัการปัญหาตา่ง ๆ  ในสงัคม ประชาชนทัว่ไปไมจ่�าเป็น
ต้องเข้าไปมีสว่นร่วม 

ปัญหาการขาดจิตส�านกึร่วมในประเด็นทางสงัคมของคนไทยนัน้ 
นอกจากจะเป็นเพราะวฒันธรรมแบบรวมศนูย์อ�านาจท่ีฝังรากลกึในสงัคม
ไทยมายาวนานแล้ว สว่นหนึง่เป็นเพราะคนไทยจ�านวนมากยงัมีความคดิ
แบบแยกส่วน ไม่เห็นความเช่ือมโยงของประเด็นปัญหาทางสงัคมว่ามี 
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ผลกระทบตอ่ตนเอง ดงัท่ี กาญจนา แก้วเทพ (2552) อธิบายวา่ คนไทย
จ�านวนมากรับรู้ขา่วสาร (Information) แตไ่มเ่กิดความรู้หรือความเข้าใจ 
(Understanding / Knowledge) เชน่ คนกรุงเทพฯรับรู้เร่ืองการลกัลอบ
ท�าลายป่าไม้ท่ีภาคเหนือ แตไ่มเ่ช่ือมโยงถงึวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ  ท�าให้
คนกรุงเทพฯ เป็นเพียงผู้ รับสารท่ีน่ิงเฉย

นอกจากนี ้มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ (2557) ยงัได้แสดงทศันะไว้ด้วย
วา่ กลุม่องค์กรพฒันาเอกชน และกลุม่องค์กรภาคประชาสงัคมตา่ง ๆ  ใน
ประเทศไทย ยงัเน้นให้ข้อมลูขา่วสารในแนวดิง่ทิศทางเดียวมากกวา่สร้าง
การมีส่วนร่วม อีกทัง้ยงัขาดยุทธศาสตร์การสื่อสารท่ีหลากหลาย เน้น
สือ่สารประเดน็ในเชิงหน้าท่ี (Functional approach) มากกวา่เชิงอารมณ์  
(Emotional approach) 

จะเหน็ได้วา่ การสือ่สารประเดน็ทางสงัคมในเมืองไทยท่ีไมส่ามารถ
สร้างขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมท่ี่เกิดพลงัได้ อาจเป็นเพราะการ
ขาดกลยทุธ์ทางการสือ่สาร การใช้สือ่ท่ีไมห่ลากหลาย และการเลา่เร่ืองรูป
แบบเดียว ซึง่ท�าให้การสือ่สารนัน้ไมส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายในสงัคม
ได้ ท�าให้คนในสงัคมมองไมเ่หน็ผลกระทบของปัญหาท่ีมีตอ่ตนเอง หรือไม่
ตระหนกัถงึพลงัของตนเองท่ีสามารถร่วมเปลีย่นแปลงสงัคมได้ 

การเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย ซึง่เป็นการสือ่สารท่ีใช้การเลา่เร่ือง
ผา่นชอ่งทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย ออกแบบการเลา่เร่ืองในแตล่ะสือ่ท่ี
แตกตา่งกนั เพ่ือเน้นสร้างความรู้สกึร่วมของผู้คนท่ีแตกตา่งกนั และกระตุ้น
ให้ผู้ใช้สือ่ร่วมเป็นผู้สือ่สารขยายผลตอ่ไป จงึเป็นรูปแบบการสือ่สารท่ีผู้เขียน
คดิวา่นา่จะท�าให้ผู้คนในสงัคมเกิดความเข้าใจและรู้สกึร่วมไปกบัประเดน็
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ทางสงัคม จนลกุขึน้มาร่วมสื่อสารเพ่ือขบัเคลื่อนประเดน็ทางสงัคมในรูป
แบบตา่ง ๆ  ได้ 

ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ เขียนเลอืกการคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือน
แมว่งก์ ในชว่งของการจดักิจกรรมเดนิเท้าแมว่งก์-กรุงเทพฯ ในปี 2556 เป็น
กรณีศกึษา เน่ืองจากการรณรงค์ดงักลา่วมีประวตักิารตอ่สู้มายาวนาน ด้วย
เพราะมีข้อโต้แย้งจากนกัวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อม
วา่ เป็นโครงการท่ีไมคุ่้มคา่ และยงัเป็นการท�าลายป่าต้นน�า้ ท�าลายระบบ
นิเวศ ท�าลายแหลง่ท่ีอยูข่องสตัว์ป่า และสง่ผลตอ่ผืนป่าตะวนัตกทุง่ใหญ่-
ห้วยขาแข้ง ซึง่เป็นป่ามรดกโลก ผู้ เขียนสนใจวา่ท่ีผา่นมา มีจ�านวนผู้ ร่วม
ขบวนการคดัค้านไมม่ากนกั แตภ่ายหลงัการเกิดมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ใน
ประเทศไทย พ.ศ.2554 การสือ่สารของมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ภายใต้ผู้น�าคน
ส�าคญัคือ นายศศนิ เฉลมิลาภ เลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียร กลบัท�าให้
เกิดการรวมพลงัครัง้ใหญ่ของคนในสงัคมเพ่ือตอ่ต้านการก่อสร้างเข่ือนแม่
วงก์ จนท�าให้รัฐบาลต้องชะลอเพ่ือทบทวนโครงการก่อน การศกึษาครัง้นีจ้งึ
นา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การออกแบบการสือ่สารเพ่ือสร้างความผกูพนัร่วมของ
คนไทยในการสือ่สารประเดน็ทางสงัคมตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวจิยั
1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียในการ

คดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ผลของการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่การสร้างความผกูพนัร่วม

ในการคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์
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วธีิการวจิยั
งานศกึษานีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดยอาศยัการวิจยัเอกสาร (Doc-

umentary research) การวิเคราะห์ตวับท (Textual analysis) และการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) โดยรวบรวมสือ่และเอกสารระหวา่ง 
พ.ศ. 2555 – 2559 และใช้กรอบแนวคดิ ทฤษฎีในการวิเคราะห์และอภิปราย
ผล ดงันี ้

1. ทฤษฎีการเลา่เร่ือง (Narrative theory) และแนวคดิการเลา่เร่ือง
แบบทรานส์มีเดีย (Transmedia storytelling) ใช้เป็นกรอบในการวเิคราะห์
คณุลกัษณะของการเลา่เร่ือง

2. แนวคดิเร่ืองความผกูพนัร่วมในการสือ่สาร (Engagement with 
communication) และขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม ่(New social 
movement) ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลของการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่การสร้าง
ความผกูพนัร่วมท่ีมีตอ่ประเดน็ทางสงัคม

ผลการวจิยั
คุณลักษณะของเร่ืองเล่าในส่ือเพื่อขับเคล่ือนการคัดค้าน

โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์
1. แพลตฟอร์มส่ือที่ใช้  
มีการใช้สื่อทัง้สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ สื่อบคุคล สื่อวตัถ ุ และ

สือ่มวลชน โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้
1.1 สือ่ในนามมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และเครือขา่ยองค์กรด้านสิง่

แวดล้อม ได้แก่ 
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- เวบ็ไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของมลูนิธิฯ สิง่พิมพ์ E-book การย่ืน
หนงัสอืตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดัเสวนาทางวิชาการ : แพลตฟอร์ม
เหลา่นีแ้สดงข้อมลูเหตผุลและความจ�าเป็นท่ีต้องคดัค้านโครงการก่อสร้าง
เข่ือนแม่วงก์อย่างละเอียด ใช้วิธีการน�าเสนอแบบผลิตซ�า้ในหลาย
แพลตฟอร์ม หรือแสดงลงิก์ข้อมลูซึง่กนัและกนั

- โปสเตอร์ สตกิเกอร์ : เน้นการออกแบบท่ีสะดดุตา และแจกจา่ย
อยา่งกว้างขวาง เพ่ือให้คนทัว่ไปสามารถน�าไปเผยแพร่เพ่ือแสดงถงึการมี
สว่นร่วมคดัค้านโครงการ

- กิจกรรมการเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-กรุงเทพฯ และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ   
เชน่ ทอล์คโชว์ แสดงดนตรี : แพลตฟอร์มนีเ้น้นสร้างการมีสว่นร่วมของคน
ทัว่ไปในโลกออฟไลน์ และยงัแสดงพลงัให้ภาครัฐได้เหน็วา่มีประชาชนเข้า
ร่วมสนบัสนนุมากเพียงใด

1.2 สือ่ในนามศศนิ เฉลมิลาภ ได้แก่ กิจกรรมการเดนิเท้า เฟสบุ๊ก
สว่นตวัและเฟสบุ๊กแฟนเพจ Sasin Chalermlarp หนงัสอืบนัทกึ 13 วนัเดนิ
เท้าคดัค้าน EHIA เข่ือนแมว่งก์ : แพลตฟอร์มนี ้เน้นการสือ่สารระหวา่งศศนิ 
เฉลมิลาภกบับคุคลทัว่ไป ด้วยรูปแบบการบอกเลา่เร่ืองราว ประสบการณ์ 
แสดงความเหน็ หรือลงภาพถ่ายเพ่ือสร้างความรู้สกึร่วม ไมเ่น้นข้อมลู มี
เพียงข้อความอธิบายสัน้ ๆ และใสล่งิก์ให้ผู้ ท่ีสนใจเข้าไปอา่นเพ่ิมเติมใน
แพลตฟอร์มอ่ืน

1.3 สือ่กระแสหลกั ได้แก่ ขา่ว บทความ รายงานพิเศษ รายการ
สารคดีโทรทศัน์ “คนค้นฅน” : แพลตฟอร์มสือ่ในสว่นของขา่วและรายงาน
พิเศษเก่ียวกบักิจกรรม จะเป็นการรายงานเหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ ท�าให้
คนทัว่ไปได้รับทราบข้อมลู แตใ่นสว่นของรายการ “คนค้นฅน” จะท�าให้เหน็
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ถงึตวัตนของศศนิ เฉลมิลาภ ซึง่ชว่ยสนบัสนนุให้คนเข้ามาร่วมสนบัสนนุการ
เดนิเท้าของศศนิ เฉลมิลาภมากขึน้

1.4 สื่อในนามกลุม่อาสาสมคัรและบคุลทัว่ไป เช่น เฟสบุ๊กแฟน
เพจ “กลุม่คนสนบัสนนุอ.ศศนิ” เฟสบุ๊กแฟนเพจ “นิสติจฬุาฯคดัค้านเข่ือน
แมว่งก์” อินโฟกราฟิกเร่ือง “รู้แน ่แมว่งก์” โดยกลุม่รู้ สู้  Flood วิดีโออินโฟ
กราฟิก “ความจริงของการสร้างเข่ือนแมว่งก์” โดยชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม มศว กิจกรรมหน้ากากเสอืโคร่งโดยกลุม่เครือขา่ยเยาวชน 
ตลอดจนสือ่โซเชียลมีเดียของบคุคลผู้มีช่ือเสยีง และบคุคลทัว่ไปท่ีมาร่วมเลา่
เร่ืองผา่นรูปแบบตา่ง ๆ  เชน่ บทเพลง บทกวี เลา่เร่ืองในเวบ็บลอ็ก ตัง้กระทู้
พนัทิป ฯลฯ และท่ีส�าคญั คือ กลุม่ Green Move Thailand ซึง่รวมกลุม่อาสา
สมคัรกนัเอง ตัง้หวัข้อใน change.org และจดักิจกรรมตอ่เน่ือง คือ เดนิ-ย่ืน-
หยดุ เข่ือนแมว่งก์ เป็นต้น ซึง่สือ่จากกลุม่อาสาสมคัรและบคุคลทัว่ไปเหลา่นี ้
ชว่ยให้เกิดการกระจายของเร่ืองเลา่ และเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมคดัค้าน
โครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์มากขึน้

ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งสือ่ในการคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์
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2. ผู้เล่าเร่ือง
แม้ประเทศไทยจะมีการคดัค้านการก่อสร้างเข่ือนหลายแหง่มาอยา่ง

ยาวนาน แตใ่นเดือนกนัยายน 2556 กลบัเกิดปรากฏการณ์รวมพลงัการตอ่
ต้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ครัง้ใหญ่ และท่ีส�าคญั สามารถรวมพลงั
คนเมืองให้เข้าร่วมกระบวนการคดัค้านด้วย ซึง่หากจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึน้ ผู้เขียนจ�าเป็นต้องอธิบายเช่ือมโยงไปถงึเหตกุารณ์ก่อนหน้านี ้นัน่ก็
คือ เหตกุารณ์น�า้ทว่มใหญ่ประเทศไทย พ.ศ.2554

มหาอทุกภยัของไทย พ.ศ.2554 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่ง
มากต่อประเทศ และท�าให้ประชาชนจ�านวนมากลดความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ
รัฐบาลนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร ในชว่งเวลานัน้ ช่ือของนายศศนิ เฉลมิ
ลาภ เลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ได้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั ด้วยปรากฏภาพเป็น
ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์สถานการณ์น�า้ผา่นสือ่โทรทศัน์หลายชอ่ง และท�าให้
หลายคนเข้าไปตดิตามข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัน�า้ทว่มจากเฟสบุ๊กของนาย
ศศิน เฉลมิลาภ เป็นหลกัแทนข้อมลูขา่วสารจากทางรัฐบาล จากท่ีเคยมี
เพ่ือนในเฟสบุ๊กห้าพนัคน ในชว่งเวลาเพียงหนึง่เดือนกลายเป็นมีทัง้เพ่ือนใน
เฟสบุ๊กหลกั และผู้ตดิตามในแฟนเพจ รวมกนัประมาณหนึง่แสนคน (ศศนิ 
เฉลมิลาภ, 2557)

ดงันัน้ แม้เหตกุารณ์น�า้ทว่มจะผ่านไป แตผู่้คนจ�านวนมากยงัคง
ตดิตามขา่วสารจากเฟสบุ๊กของศศนิ เฉลมิลาภ อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยยงัคง
เกรงวา่เหตกุารณ์น�า้ทว่มจะกลบัมาอีกครัง้ และเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็
ชอบให้ด�าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2555 
ทางมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และเครือขา่ยด้านสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ   น�าโดยนาย
ศศนิ เฉลมิลาภ จงึเคลือ่นไหวครัง้ใหญ่เพ่ือรณรงค์คดัค้าน 
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นอกจากผู้ เล่าเร่ืองท่ีเป็นเจ้าของประเด็นขับเคลื่อนแล้ว การ
เคลือ่นไหวของสงัคมในครัง้นี ้ยงัมีอาสาสมคัรเข้ามาเป็นผู้ ร่วมเลา่เร่ืองผา่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ อีกมากมาย เชน่ กลุม่นิสตินกัศกึษา กลุม่ศลิปิน ประชาชน
ทัว่ไป รวมถงึอาสาสมคัรกลุม่ Green Move Thailand ด้วย

กลุม่ Green Move Thailand เป็นกลุม่อาสาสมคัรท่ีรวมตวักนัจาก
หลากหลายอาชีพ หลายคนเกิดจากการท�างานอาสาสมคัรร่วมกนัระหวา่ง
เหตกุารณ์น�า้ทว่มใหญ่ประเทศไทย และเม่ือพวกเขาได้รับทราบขา่วจากสือ่
เร่ืองการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์เพ่ือแก้ปัญหาน�า้ทว่ม ในขณะท่ีมีกระแสตอ่ต้าน
วา่โครงการดงักลา่วจะกลบัย่ิงสร้างปัญหาเร่ืองน�า้ให้ประเทศไทย ท�าให้พวก
เขาเร่ิมหาข้อมลูท่ีถกูต้องมาพดูคยุและแชร์กนัในโซเชียลมีเดีย และท�าให้พวก
เขาตดัสนิใจไมเ่หน็ด้วยกบัโครงการก่อสร้างเข่ือนดงักลา่ว และน�าไปสูก่าร
รวมกนัเป็นกลุม่อาสาสมคัร Green Move Thailand ท่ีเข้าร่วมจดักิจกรรมใน
เขตกรุงเทพฯเพ่ิมเตมิ ภายหลงัจากท่ีศศนิ เฉลมิลาภ เดนิเท้ามาถงึกรุงเทพฯ
แล้ว เชน่ โครงการ “เดนิ-ย่ืน-หยดุ เข่ือนแมว่งก์” รวมถงึเป็นกลุม่ท่ีตัง้หวัข้อ
รณรงค์เร่ืองนีใ้น change.org ด้วย

3. มุมมองที่ใช้ในการเล่าเร่ือง
มมุมองท่ีใช้ในการเลา่เร่ืองตา่ง ๆ ในการรณรงค์ครัง้นี ้มีทัง้มมุมอง

แบบเป็นกลาง ในกรณีการน�าเสนอข้อมลูเชิงวชิาการ โดยเป็นการน�าเสนอ
เฉพาะข้อมลูข้อเทจ็จริง เชน่ ในขา่ว ในบทความของเวบ็ไซต์มลูนิธิฯ มมุมอง
แบบบรุุษท่ี 3 (คนวงนอก) ในการแสดงทศันะ เชน่ การน�าเสนอความเหน็ใน
สือ่โซเชียลมีเดียของผู้มีช่ือเสยีง หรือคนทัว่ไป  และมมุมองแบบบรุุษท่ี 1 (คน
วงใน) เชน่ การบนัทกึเร่ืองราวตลอดการเดนิเท้าในเพจของศศนิ เฉลมิลาภ 
หรือการเขียนเลา่ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมของบคุคลทัว่ไปผา่นเวบ็
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บลอ็ก เป็นต้น ซึง่ท�าให้ผู้ รับสือ่รู้สกึใกล้ชิดกบัเร่ืองเลา่ สร้างอารมณ์ ความ
รู้สกึไปกบัเร่ืองได้มากขึน้

4. ที่มาของเร่ือง และรูปแบบในการน�าเสนอ
เร่ืองเลา่ทัง้หมดใช้เร่ืองจริง ไมมี่เร่ืองแตง่ แตถ่กูเลา่เร่ืองยอ่ยท่ีแตก

ตา่งกนั เชน่ เร่ืองเลา่ของเสอืโคร่ง เร่ืองเลา่ของผีเสือ้ เร่ืองเลา่ถงึผลกระทบ
ท่ีจะเกิด เร่ืองเลา่ของคนกบัป่า ฯลฯ ผา่นรูปแบบการน�าเสนอท่ีหลากหลาย 
เชน่ บทความวชิาการ บนัทกึประสบการณ์ ภาพถ่าย ภาพวาด เพลง บทกวี 
การพดูคยุ ฯลฯ

5. บทบาทหน้าที่ของเร่ืองเล่า
ในชว่งแรกจะเน้นท่ีการให้ข้อมลูเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างความ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของป่าแมว่งก์ กระตกุให้หยดุคดิ และแสดงทศันะ
ผา่นแพลตฟอร์มสือ่ตา่ง ๆ  ของมลูนิธิสบืนาคะเสถียร รวมถงึแพลตฟอร์มสือ่
ในนามศศนิ เฉลมิลาภ เลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียรด้วย แตใ่นชว่งของ
การรณรงค์ครัง้ใหญ่ ศศนิ เฉลมิลาภ มองเหน็วา่ การสือ่สารเพียงข้อมลูไม่
สามารถเข้าถงึคนทัว่ไป หรือสร้างพลงัได้มากนกั เม่ือเทียบกบัการใช้ภาพ 
และการเลา่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคน จงึมีการใช้สือ่เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สกึ 
และโน้มน้าวเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของมลูนิธิมากขึน้ (ศศิน เฉลิม
ลาภ, 2557)

6. กลวธีิที่ใช้ในการเล่าเร่ือง
การเลา่เร่ืองเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์นี ้ ใช้กลวิธี

หลกัคือ การสร้างตวัละครพระเอก ผู้ ร้ายอยา่งชดัเจน (เพียงแตไ่มไ่ด้มีเร่ือง
เลา่แบบละครเร้าอารมณ์) ผู้คนจ�านวนมากท่ีออกมาร่วมแสดงพลงั มอง
ศศิน เฉลิมลาภ เป็นพระเอก ผู้ปกป้องผืนป่า ยอมเหน่ือย อทิุศแรงกาย  
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แรงใจ ตอ่สู้กบัผู้ มีอิทธิพล สว่นกลุม่หรือบคุคลท่ีถกูมองวา่เป็นผู้ ร้าย ก็คือ 
รัฐบาล อนัเกิดจากความไมเ่ช่ือมัน่ในรัฐบาล และโดยเฉพาะเม่ือนายปลอด
ประสพ สรัุสวดี ซึง่ด�ารงต�าแหนง่รองนายกรัฐมนตรีในสมยันัน้ ออกมาให้
สมัภาษณ์สนบัสนนุการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ในเดือนกนัยายน 2556 วา่  
“ป่าสร้างได้ สตัว์ป่าสร้างได้ แตถ้่าน�า้ทว่ม ไมมี่คนไทย ประเทศก็อยูไ่มไ่ด้ 
รัฐบาลตดัสนิใจแล้ว คือ สร้างเข่ือนแมว่งก์ ไมมี่เปลีย่นใจ” ซึง่แตกตา่งอยา่ง
สิน้เชิงจากค�าให้สมัภาษณ์เม่ือคราวด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ในปี  
2542 ท่ียืนยนัไม่อนญุาตให้สร้างเข่ือนในป่าแม่วงก์ เพ่ือรักษาผืนป่าไว้  
การออกมาให้สมัภาษณ์ดงักลา่วจงึย่ิงผลกัดนัให้ชนชัน้กลางในเมืองออกมา
ร่วมสนบัสนนุนายศศนิ เฉลมิลาภ และมลูนิธิสืบนาคะเสถียร

“ผมว่า ส่ิงส�าคญัในการสือ่สารเร่ืองพวกนี ้ คือ มนัตอ้งมีตวัร้าย 
น่ะครบั ท�าใหเ้รารู้สึกร่วม อย่างเขือ่นแม่วงก์ อนันี ้พดูตรง ๆ นะ มนัมีผูร้้าย  
ก็คือ พรรคการเมือง พวกนกัการเมือง”

สติางศุ ์จลุชาต (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2559)
อาสาสมคัรกลุม่ Green Move Thailand

นอกจากนี ้ยงัใช้กลวิธีสร้างความรู้สกึใกล้ชิดจากการจดักิจกรรมใน
โลกกายภาพ และการสือ่สารผา่นเฟสบุ๊กให้ตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง รวมไปถงึ
การใช้สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ  เชน่ รอยประทบัฝ่ามือท่ีสือ่ถงึการหยดุหรือห้าม และ
หน้ากากเสอืสือ่ถงึชีวิตเสอืโคร่งในพืน้ท่ีป่าแมว่งก์ เป็นต้น 
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7. กลุ่มเป้าหมาย
การสือ่สารครัง้นี ้ศศนิ เฉลมิลาภ และมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ตดัสนิ

ใจเน้นไปท่ีชนชัน้กลางในเมือง เน่ืองจากมองวา่เป็นกลุม่ท่ีมีพลงัในการผลกั
ดนัเชิงนโยบาย และใกล้ภาครัฐมากกวา่กลุม่คนในพืน้ท่ี

“อทุยานแหง่ชาตแิมว่งก์ มนัเป็นสมบตัสิาธารณะ ซึง่คนท่ีจะรู้สกึกบั
ค�าวา่อทุยานแหง่ชาต ิกลุม่เป้าหมายของการรณรงค์ก็คือชนชัน้กลางอยูแ่ล้ว 
อยา่งชาวบ้านปากมลู บอ่นอก บ้านกรูด ทอ่ก๊าซจะนะ ท่ีเป็นเครือขา่ยท่ีเรา
รู้จกั เขาเป็นระดบัท้องถ่ินท่ีต้องปกป้องทรัพยากรของบ้านเขาอยูแ่ล้ว แตก่าร
ปกป้องป่าท่ีไมมี่คน ไมมี่ชมุชนแบบนี ้กลุม่เป้าหมายก็คือกลุม่ชนชัน้กลาง 
กลุม่คนท่ีจะมาอนรัุกษ์ก็คือกลุม่ท่ีเขาพ้นจากภาวะของการหาอยูห่ากิน หา
เช้ากินค�า่อยูแ่ล้ว เขาถงึมามองงานสาธารณะ” (ศศนิ เฉลมิลาภ, 2557)

8. กลยุทธ์การสร้างสรรค์เร่ืองเล่าแบบทรานส์มีเดยี
การสือ่สารเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ในอดีต จะเน้น

ไปท่ีการให้ข้อมลูเชิงลกึท่ีมีรายละเอียดซบัซ้อน และใช้การเลา่เร่ืองเดียวกนั
ผา่นหลายแพลตฟอร์มสือ่ แตใ่นชว่งของกิจกรรมการเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-
กรุงเทพฯ ได้มีการออกแบบเร่ืองเลา่ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะแพลตฟอร์มมาก
ขึน้ โดยสือ่ทัง้หมดชีท้างไปท่ีกิจกรรมการเดนิเท้า และระหวา่งการเดนิเท้า ก็
ใช้เฟสบุ๊กแฟนเพจ “Sasin Chalermlarp” เป็นแพลตฟอร์มรายงานสด และ
บนัทกึเร่ืองราวระหวา่งการเดนิทาง สว่นแพลตฟอร์มสือ่อ่ืน ๆ เป็นเพียงการ
ใช้เสริมท่ีไมมี่บทบาทมากนกั แตท่ี่นา่สนใจ คือ มีเร่ืองเลา่มากมายจากกลุม่
อาสาสมคัรอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาขยายและตอ่ยอดเร่ืองเลา่เดมิด้วย
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หากพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มสือ่เพ่ือเลา่เร่ืองดงักลา่ว จะเหน็ได้
วา่มีคณุลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียท่ีชดัเจน ซึง่มิใชเ่ป็นเพียง
สือ่ท่ีออกแบบโดยเจ้าของกิจกรรม แตย่งัสง่พลงัให้บคุคลทัว่ไปกลายมาเป็น
ผู้ ร่วมเลา่เร่ือง (Prosumer) ได้อีกด้วย 

การสือ่สารเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ ใช้แเพลตฟอร์ม
สือ่ตา่ง ๆ  ของมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และศศนิ เฉลมิลาภมุง่ไปสูแ่พลตฟอร์ม
สือ่กิจกรรมหลกัคือการเดนิเท้าแมว่งก์ - กรุงเทพฯ ซึง่สามารถน�าไปสูก่าร
ขยายเร่ืองเลา่ของอาสาสมคัรตา่ง ๆ  ได้ ทัง้นี ้โดยมีสือ่มวลชนกระแสหลกัเป็น
ตวัสนบัสนนุให้เร่ืองเลา่นีถ้กูขยายไปสูส่าธารณชนได้มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม 
แม้วา่กิจกรรมการเดนิเท้าจะมีชว่งเวลาด�าเนินกิจกรรมท่ีชดัเจน แตส่�าหรับ
สือ่อ่ืน ๆ ผู้ใช้สือ่สามารถเข้าถงึได้ โดยไมจ่�าเป็นต้องมีล�าดบัของการใช้สือ่

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งเร่ืองเลา่ ประกอบด้วย
1) สื่อในนามมลูนิธิสืบนาคะเสถียร และสื่อในนามบคุคล (ศศิน 

เฉลมิลาภ) มีความเช่ือมโยงประสานข้อมลูกนั ชีท้างซึง่กนัและกนั
2) สือ่กิจกรรมการเดนิเท้าแมว่งก์ - กรุงเทพฯ คือศนูย์กลางของเร่ือง

เลา่ในกรณีนี ้ เร่ืองเลา่ตา่ง ๆ ทัง้ในนามมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และในนาม
ศศนิ เฉลมิลาภ สง่พลงัให้ผู้คนออกจากโลกออนไลน์ มาสูก่ารแสดงพลงัใน
โลกจริงทางกายภาพ

3) สือ่มวลชน ชว่ยน�าเสนอเร่ืองเลา่ทัง้ท่ีมาจากสือ่ขององค์กร และ
สือ่ของศศนิ เฉลมิลาภ ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงักิจกรรมการเดนิเท้า ทัง้นี ้
สือ่มวลชนยงัเลา่เร่ืองท่ีสง่ผลตอ่กนัอีกด้วย ท�าให้เร่ืองเลา่ถกูขยายในแนว
กว้างมากขึน้
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4) สือ่ของกลุม่อาสาสมคัร มีทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงักิจกรรมเดนิ
เท้า อาสาสมคัรบางคน ค้นคว้าและขยายเร่ืองเลา่จากสือ่องค์กร สือ่บคุคล 
สือ่มวลชน รวมทัง้สือ่จากอาสาสมคัรด้วยกนั เพ่ือน�าไปสูเ่ร่ืองเลา่ของตนเอง
ด้วย สือ่อาสาสมคัรทัง้หลายนีล้้วนเช่ือมโยงกบักิจกรรมการเดนิเท้าทัง้สิน้ แม้
บางคนไมไ่ด้ออกมาท�ากิจกรรมในโลกกายภาพ แตก็่ได้รับพลงัเร่ืองเลา่จาก
กิจกรรม และกระตุ้นให้พวกเขาร่วมเลา่เร่ืองเพ่ิมเตมิตอ่เน่ืองไป

แผนภาพท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของเร่ืองเลา่แบบทรานส์มีเดียเพ่ือตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์

หากพิจารณาโดยใช้หลกัการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย 7 ประการ
ของ Jenkins (2009) มาเป็นกรอบพิจารณาการเลา่เร่ืองเพ่ือคดัค้านโครงการ
ก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ จะปรากฏผลดงันี ้

1) Spreadability vs. Drillability : เร่ืองเลา่ใหญ่ในการคดัค้านเข่ือน
แมว่งก์ สามารถถกูน�าเสนอได้ทัง้แนวนอนและแนวลกึ คือ เอือ้ตอ่การแบง่
เป็นเร่ืองเลา่ยอ่ยแพร่กระจายในหลายสือ่ และแตล่ะเร่ืองเลา่ก็กระตุ้นให้ผู้
ใช้สือ่ใช้เวลาอยูก่บัเร่ืองเลา่นัน้ในเชิงลกึได้



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

104

2) Continuity vs. Multiplicity : มีการออกแบบให้ผู้ใช้สือ่ตดิตาม
เหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ืองในชว่งก่อนและระหวา่งกิจกรรมเดนิเท้า 13 วนัแม่
วงก์-กรุงเทพฯ แตห่ลงักิจกรรมการเดนิเท้า การแพร่กระจายเร่ืองเลา่กลบั
ชะงกัไป ไมต่อ่เน่ือง สว่นคณุสมบตักิารกระตุ้นให้ผู้ใช้สือ่เสาะแสวงหาเร่ือง
เลา่ใหมจ่ากสือ่อ่ืน ๆ เพ่ิมเตมินัน้ ผู้ เขียนพบวา่ อาจจะมีการชีท้างหรือบอก
ตอ่ระหวา่งสือ่บ้าง แตไ่มเ่น้นมากนกั 

3) Immersion vs. Extraction : มีความพยายามออกแบบให้ผู้ รับสาร
รู้สกึร่วมไปกบัผู้ เลา่เร่ือง ท�าให้ผู้ รับสารใกล้ชิด รู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบั
ประเดน็ แตข่ณะเดียวกนั ก็ท�าให้ผู้ รับสารถอยออกมาเหน็มิตคิวามสมัพนัธ์
ระหวา่งเร่ืองเลา่เก่ียวกบัเข่ือนแมว่งก์ท่ีได้รับกบัประสบการณ์ในชีวิตของ
ตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองน�า้ทว่ม

4) World Building : มีการใช้สือ่เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนเก่ียว
กบัสภาพของพืน้ท่ี เหตผุลและความจ�าเป็นในการตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์

5) Seriality : ในการแบ่งเร่ืองเล่าย่อยเพ่ือกระจายในแต่ละ
แพลตฟอร์มสื่อนัน้ ผู้ เขียนมองวา่ ยงัไมไ่ด้มีการออกแบบการใช้สื่อท่ีเป็น
ระบบและมองความสมัพนัธ์ในภาพรวมอย่างชดัเจน ยงัเป็นเพียงการใช้
หลายสือ่มาประกอบกนั และบางสือ่ก็ยงัเป็นเร่ืองเลา่ท่ีผลติซ�า้ จงึยงัไมไ่ด้ใช้
ศกัยภาพของแพลตฟอร์มสือ่อยา่งเตม็ท่ีนกั มีเพียงเฟสบุ๊กแฟนเพจของศศนิ 
เฉลมิลาภ และกิจกรรมการเดนิเท้าเทา่นัน้ท่ีถกูใช้อยา่งเตม็ท่ี

6) Subjectivity : ทางมลูนิธิสืบนาคะเสถียรรับรู้และตระหนกัวา่
บคุคลมีความแตกตา่งกนัในการรับรู้และเข้าถงึสื่อ แตใ่นการออกแบบยงั
ไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจน อีกทัง้การเน้นกลุ่มเป้าหมาย
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เฉพาะชนชัน้กลางในเมือง ก็อาจเป็นจดุออ่นในการสร้างความผกูพนัร่วม
ของคนในสงัคม

7) Performance : การมีกิจกรรมการเดนิเท้าชว่ยสร้างประสบการณ์ 
และกระตุ้นให้เกิดผู้ ใช้สื่อเชิงรุกได้ง่าย จากเดิมท่ีเน้นน�าเสนอข้อมลูเชิง
วิชาการท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถร่วมแสดงออกได้มากนัก ดงันัน้ ในการ
ออกแบบสือ่เพ่ือสร้างความผกูพนัร่วมทางสงัคม จงึจ�าเป็นต้องมีสือ่กิจกรรม
ในโลกออฟไลน์ด้วย เพราะนัน่คือการแสดงพลงัทางสงัคมให้เหน็เป็นรูปธรรม

ผลของเร่ืองเล่ากับการสร้างความผูกพันร่วมในประเด็น 
ทางสังคม

ในการใช้สือ่เพ่ือตอ่ต้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ดงักลา่ว ได้ก่อ
ให้เกิดพลงัความผกูพนัร่วมของคนไทยจ�านวนมากอยา่งเหน็ได้ชดั ตัง้แตก่าร
แชร์หรือบอกตอ่ข้อความ ภาพ และข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการตอ่ต้านเข่ือน
แมว่งก์ผา่นสือ่โซเชียลมีเดียของตนเอง การร่วมแสดงความคดิเหน็สนบัสนนุ
ในสือ่ของผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์  ไปจนถงึกิจกรรมการ
สือ่สารท่ีนอกเหนือจากเนือ้หาเดมิท่ีได้รับ ได้แก่ การแสวงหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
มาน�าเสนอ การแตง่เพลง การแตง่บทกวี การท�าป้ายผ้า การร่วมเดนิเท้า และ
การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ิมเตมิ เป็นต้น

การท่ีเจ้าของเร่ืองตัง้ต้นเน้นกลุม่เป้าหมายไปท่ีชนชัน้กลางในเมือง 
โดยมองวา่ ป่าแมว่งก์ไมมี่ชมุชนอยู ่เป็นทัง้จดุแขง็และจดุออ่นของการสร้าง
พลงัความผกูพนัร่วมของคนไทย กลา่วคือ การเน้นไปท่ีชนชัน้กลางในเมือง 
มีจดุแข็งส�าคญัท่ีชว่ยก่อให้เกิดแรงผลกัส�าคญัไปสูรั่ฐบาล ท่ีส�าคญั กลุม่
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ชนชัน้กลางในเมืองจ�านวนมาก ยงัมีทกัษะและศกัยภาพในการใช้สือ่ตา่ง ๆ  
ซึง่น�าไปสูก่ารเข้ามาร่วมเป็นผู้ เลา่เร่ืองเพ่ือขบัเคลือ่นประเดน็ตอ่ต้านเข่ือน
แมว่งก์อีกด้วย

อยา่งไรก็ตาม การจ�ากดักลุม่เป้าหมายดงักลา่วก็เป็นจดุออ่นส�าคญั
ท่ีท�าให้ไมส่ามารถสร้างพลงัของสงัคมในการขบัเคลือ่นตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์
ได้อยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากมีกระแสคดัค้านกิจกรรมของศศนิ เฉลมิลาภ และ
แสดงออกวา่สนบัสนนุการสร้างเข่ือนแมว่งก์อยา่งเปิดเผย โดยเฉพาะจากคน
ท้องถ่ิน ก่อให้เกิดกระแสความขดัแย้งในสงัคม ดงันัน้ แม้วา่กิจกรรมการเดนิ
เท้า แมว่งก์ – กรุงเทพฯ ในครัง้นี ้จะสร้างกระแสในหมูช่นชัน้กลางในเมืองได้ 
แตก็่ยงัไมส่ามารถรวมพลงัของคนท้องถ่ิน และผู้คนอีกมากมายในสงัคมไทย
ได้ ท�าให้รัฐบาลยงัไมต่ดัสนิใจยตุโิครงการเข่ือนแมว่งก์อยา่งถาวร เป็นเพียง
การชะลอโครงการออกไปเทา่นัน้

อภปิรายผล
การสื่อสารเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ในช่วงของ

กิจกรรมการเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-กรุงเทพฯ สามารถสร้างพลงัทางสงัคม
ของภาคประชาชน ท่ีสอดคล้องกบัค�านิยามขบวนการทางสงัคมแนวใหม ่
(New social movement) ได้ อยา่งไรก็ตาม พลงัดงักลา่วกลบัไมย่ัง่ยืน และ
หายไปในเวลาไมน่าน ซึง่ผู้ เขียนวิเคราะห์วา่สาเหตมุาจากปัจจยัส�าคญั 3 
ประการ ได้แก่
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1. ขาดความต่อเน่ืองทางการส่ือสาร
การสือ่สารในประเดน็ดงักลา่ว มีกระบวนการออกแบบเร่ืองเลา่ท่ี

ไมค่รบถ้วน กลา่วคือ มีเฉพาะการวเิคราะห์ชมุชน (Community analysis) 
การออกแบบกิจกรรม (Design and initation) และการด�าเนินกิจกรรม  
(Implementation) แต่ขาดการรักษาพลังให้คงอยู่ (Maintenance  
consolidation) การเผยแพร่เร่ืองเลา่อยา่งตอ่เน่ืองและวางแผนการท�างาน
ท่ีคงทนตอ่ไป (Dissemination and durability) (Bracht & Rice, 2012)  
จงึท�าให้ไมส่ามารถรักษาพลงัความผกูพนัร่วม (Engagement) ในประเดน็
การคดัค้านเข่ือนแม่วงก์ไว้ได้ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ การสื่อสารใน
ประเดน็ดงักลา่วไมไ่ด้มีการออกแบบการเลา่เร่ืองอยา่งตอ่เน่ือง ท�าให้พลงั
ความผกูพนัร่วมของคนไทยในประเดน็ดงักลา่วหายไป

2. แนวทางการท�างานของมูลนิธิสืบนาคะเสถยีรที่ละเลยกลุ่ม 
อาสาสมัคร 

ในกรณีท่ีหนว่ยงานภาคประชาสงัคมหรือเอน็จีโอใด ประสบความ
ส�าเร็จในการสร้างกลุม่อาสาสมคัรมาร่วมขบัเคลือ่น และแสดงพลงัความ
ผกูพนัร่วมกบัประเดน็ทางสงัคมนัน้ได้แล้ว สิง่ส�าคญั คือ ต้องรักษาพลงัของ
กลุม่บคุคลเหลา่นัน้ไว้ให้ได้ ไมใ่ชล่ะเลยหรือยตุไิปเฉยๆ จนเสมือนวา่พวกเขา
ไมมี่คณุคา่ ไมมี่ความส�าคญั เพราะนัน่อาจสง่ผลตอ่การตดัสนิใจของบคุคล
ในการเข้าร่วมขบัเคลือ่นกิจกรรมทางสงัคมอ่ืน ๆ  ตามมา ดงัท่ีพบบทเรียนกบั
กลุม่อาสาสมคัรท่ีเข้ามาชว่ยงานสือ่สารเพ่ือตอ่ต้านการสร้างเข่ือนแมว่งก์ 
อยา่ง Green Move ท่ีอาสาเข้ามาชว่ยงานเพ่ิมเตมิ แตไ่มไ่ด้รับการตดิตอ่
จากทางมลูนิธิสบืนาคะเสถียร เน่ืองจากทางมลูนิธิฯให้เหตผุลวา่ต้องการ
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ผู้ ท่ีเข้ามาท�างานประจ�าอยา่งเตม็ท่ีมากกวา่ (ตลุย์ ป่ินแก้ว, สมัภาษณ์, 23 
ธนัวาคม 2558; สติางศุ ์จลุชาต,ิ สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2559) 

3. สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
ในช่วงเดือนตลุาคม 2556 ประเทศไทยก�าลงัเข้าสูค่วามขดัแย้ง

ทางการเมืองสงูมาก นอกจากนี ้กลุม่คนท่ีเคยเข้าร่วมขบัเคลือ่นประเดน็เข่ือน
แมว่งก์ดงักลา่ว เร่ิมไมแ่นใ่จในสถานการณ์วา่มีวาระเบือ้งหลงัทางการเมือง 
หรือจะน�าไปสูค่วามขดัแย้งทางการเมืองหรือไม ่ซึง่นัน่เป็นเหตผุลส�าคญัท่ี
ท�าให้ขบวนการเคลือ่นไหวตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์ในครัง้นัน้ต้องยตุกิิจกรรมไป 
(สติางศุ ์จลุชาต,ิ สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2559) 

ดงันัน้ แม้วา่กิจกรรมการเดนิเท้า แมว่งก์ - กรุงเทพฯ ครัง้นัน้ จะจดุ
กระแสให้คนจ�านวนมากออกมาแสดงพลงัความผกูพนัร่วมในประเดน็ตอ่
ต้านเข่ือนแมว่งก์ แตก็่นา่เสยีดายท่ีกระแสดงักลา่วต้องยตุลิงในเวลาไมน่าน 
และยงัไมส่ามารถจดุกระแสใหมไ่ด้ แม้วา่ในเวลาตอ่มา จะมีขา่ววา่จะน�า
โครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ขึน้มาพิจารณาใหม่

นอกจากนี ้ หากพิจารณาองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในการ
คดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์แล้ว ผู้เขียนพบวา่ แม้จะมีคณุลกัษณะ
ท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย แตก็่ยงัเป็นการเลา่เร่ือง
แบบทรานส์มีเดียท่ีไมส่มบรูณ์ เน่ืองจากยงัไมไ่ด้ออกแบบการเลา่เร่ืองอยา่ง
เป็นระบบ ท่ีส�าคญั คือ การร่วมสือ่สารของคนในสงัคมท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นไป
ตามธรรมชาต ิไมไ่ด้มาจากการวางแผนของผู้ผลติสือ่ 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่การสือ่สารดงักลา่วจะยงัไมใ่ชก่ารเลา่เร่ืองแบบ 
ทรานส์มีเดียเต็มรูปแบบ และสร้างพลงัทางสงัคมเพียงระยะเวลาอนัสัน้  
แตก็่ชว่ยยืนยนัได้วา่ถ้าน�าแนวคดิการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียไปปรับใช้ 
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ให้ดีและเป็นระบบ มีนกัสื่อสารมืออาชีพมาช่วยออกแบบเร่ืองเล่าและ 
การเลา่เร่ือง ก็มีแนวโน้มท่ีจะท�าให้คนในสงัคมกลายเป็นพลเมืองท่ีมีความ
ผกูพนัร่วมในประเดน็ทางสงัคม และสามารถสร้างพลงัในการเปลีย่นแปลง
สงัคมได้ในท่ีสดุ
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