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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60208307 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : Language and Ideology, Critical Discourse Analysis, Environmental 
Discourse 

MISS KANYARAT SONGWORAWIT : THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE 
AND IDEOLOGY IN ENVIRONMENTAL DISCOURSE PRODUCED BY SEUB NAKHASATHIEN 
FOUNDATION THESIS ADVISOR :  SUNTAREE CHOTIDILOK 

This thesis aims to study the relationship between language and ideology in 
environmental discourse produced by Seub Nakhasathien Foundation. This research 
focuses on articles published on Seub Nakhasathien Foundation’s website on the 
internet which were published until December 2018 in total of 464 articles. The 
language strategies were analyzed using Fairclough’s critical discourse analysis 
approach. 

The findings show that the articles published on Seub Nakhasathien 
Foundation’s website portray the environmental ideology through 7 key concepts. 
Including, natural resources conservation, natural resources destruction, relationship 
between man and nature, Seub Nakhasathien, government officials and 
environmental organizations, environmental law, forest ranger. Regarding the study of 
discourse practice, the results reveal that the authors are professional of 
environmental knowledge. As a result, readers believe that the environmental 
ideology in articles are true and behave what the author presented. Regarding the 
study of socio-cultural practice, the results show that Thai society, which emphasizes 
the state policy that focuses on economic development without considering the 
preservation of natural resources, affects the NGO movement by producing anti-
discourse. On the other hand, environmental ideologies published on Seub 
Nakhasathien Foundation’s website can also influence the minds of people in society 
to take action for the conservation of the environment. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ในบรรพกาลมนุษย์มิได้ให้ความสนใจกับธรรมชาติเท่าท่ีควร ด้วยเหตุท่ีธรรมชาติยังพอเอื้อต่อ

การดำรงชีวิตของมนุษย์ได้โดยไม่มีอุปสรรคใด อีกท้ังประชากรของโลกมีน้อย ทรัพยากรธรรมชาติดู

เหมือนจะใช้ไม่หมด มนุษย์จึงไม่รู้จักคำว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม ตราบจนหลายสิบปีท่ีผ่านมา มนุษย์มี

ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละประเทศจำเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี จึงต่างพยายามแสวงหาเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศด้วยการขยายเมือง ขยาย          

การอุตสาหกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับปริมาณของประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ผลท่ี

ตามมาก็คือทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงไป เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และ

ปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย (ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, 2541: 7-8) ด้วยเหตุดังกล่าวมนุษย์ในนานา

ประเทศจึงเริ่มหันมาสนใจและรู้จักคำว่าส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

คำว่า ส่ิงแวดล้อม (environment) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายด้วยกัน ซึ่งอาจ

แตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละคน แต่มีลักษณะสำคัญไม่ต่างกัน สวัสด์ิ โนนสูง (2546 : 1) 

ได้สรุปนิยามของส่ิงแวดล้อมตามลักษณะร่วมท่ีนักวิชาการหลายท่านให้นิยามไว้ว่า ส่ิงแวดล้อม 

หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

มีรูปธรรมหรือนามธรรม และมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ เช่น แสงแดด แม่น้ ำ ถนน 

บ้านเรือน โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม ส่วนคำท่ีคล้ายคลึงกัน คือคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 

(natural resources) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการ

ดำรงชีวิต ท่ี ดีขึ้น ได้  เช่น  แสงอาทิตย์  อากาศ น้ ำ ดิน  ป่ าไม้  สัตว์ป่ า หิน  แร่  แ ละมนุษย์  

ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็น ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนส่ิงแวดล้อมนั้นประกอบด้วย

ทรัพ ยากรธรรมชาติและ ส่ิ ง ท่ี มนุ ษย์ สร้ างขึ้ น โดยอาศัยทรัพ ยากรธรรมชาติ  ห ากขาด

ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์จะไม่สามารถสร้างส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ ได้เลย 

ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่จากปัญหาประชากร

มนุษย์ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สมดุลกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีเริ่มหมดไป ทำให้เกิด

วิกฤติการณ์ทางส่ิงแวดล้อมขึ้นท่ัวโลก เหตุดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีกระตุ้นให้มนุษย์หันมาให้

ความสนใจและให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
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รูปแบบต่าง ๆ นับวันจะทวีความรุนแรง การทำลายส่ิงแวดล้อมอย่างหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

มนุษย์เราได้หลายอย่าง ดังเช่น การตัดไม้ทำลายป่าในประเทศไทย ก่อให้เกิดความแปรปรวนของ

ภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรือพายุ นอกจากนี้ สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงจากสังคม

เกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม เพื่อท่ีจะอำนวยประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนให้เพียงพอ กลับก่อให้เกิดผลกระทบท่ีตามมาในด้านการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทต่าง ๆ และเกิดปัญหามลพิษ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และขยะมูลฝอย       

ยิ่งชุมชนใดมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ปัญหามลพิษก็ยิ่งมีมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ

สุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงตระหนักได้ว่าการป้องกันและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

จำเป็นจะต้องกระทำอย่างเร่งด่วน  

 แนวทางในการควบคุม ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นแนวทางหนึ่ง คือการใช้

กฎหมาย เนื่องจากกฎหมายช่วยทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ปฏิบัติตนตามเกณฑ์

ของสังคม เมื่อวิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้น ผลกระทบท่ีตามมาก็คืออุปสรรคในการดำรงชีวิต 

รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมข้ึนมา คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญมากฉบับหนึ่ง ซึ่งใน

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และนอกจากนี้ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติ

สาธารณ สุข อี ก ท้ั งยั งมีหน่ วยงาน ท่ีมีหน้ าท่ี รับ ผิดชอบทางด้าน ส่ิงแวด ล้อมโดยตรง คือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานในระดับคณะกรรมการ กรม กอง 

และหน่วยงานเฉพาะเรื่องอีกมากมาย (กนก จันทร์ทอง, 2541: 10) รวมถึงการให้การศึกษากับ

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกสาขาอาชีพให้มีความเข้าใจและมีจิตสำนึกท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด ไม่ให้เกิดพิษภัยต่อสังคม

ส่วนรวม ดำรงไว้ซึ่งสภาพเดิมของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น รวมท้ัง

หาทางกำจัดและป้องกันมลพิษส่ิงแวดล้อม (ทวี ทองสว่าง และ ทัศนีย์ ทองสว่าง , 2523: 4)        

การอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมจึงมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย  

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึงงานด้านการอนุรักษ์นั้นเป็นบทบาทของรัฐแต่เพียง

ฝ่ายเดียวมาโดยตลอด ด้วยเหตุว่าในภาครัฐมีบุคลากรมากมาย มีงบประมาณจากภาษีประชาชนไม่
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น้อย แต่ในการทำงานยังมีข้อจำกัด เพราะปัญหาสังคมนั้นใหญ่โตและสลับซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะแก้ไข

ได้โดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ในภาคเอกชนจึงมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาโดยรวมตัวกันเรียกว่า “องค์กรพัฒนาเอกชน” 

องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรเอกชนอิสระท่ีไม่แสวงผลกำไร มักเป็นท่ีรู้จักและเรียกกัน

ท่ัวไปว่า เอ็นจีโอ (NGOs : non-governmental organizations) คือ องค์กรท่ีไม่ใช่ภาคราชการ 

และไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงหากำไร ก่อต้ังและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข

ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก

อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา ปรารถนาอยากให้สังคมดีขึ้น และอยากให้การทำงานและ

นโยบายต่าง ๆ ของรัฐได้ถูกตรวจสอบและเปิดเผย ภายใต้พื้นฐานว่าประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

ในประเทศไทยเองก็มีองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ มานานแล้ว กลุ่มแรก ๆ เป็นกลุ่ม

ศาสนา ท้ังในส่วนของพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาท่ีมีอุดมการณ์ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตก

ทุกข์ได้ยากและเสียเปรียบ อีกกลุ่มหนึ่ง คือนักศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

อาสาสมัครออกไปช่วยสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด หรือช่วยสอนหนังสือเด็กชนบทท่ีอยู่ห่างไกล 

(ลักษณพร ประกอบดี, 2562: ออนไลน์) ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน

ประเทศไทยนั้นเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นนับต้ังแต่ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง

ใหญ่-ห้วยขาแข้ง ได้กระทำอัตวินิบาตกรรม ในเช้าวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อเรียกร้องให้สังคม

หันมาสนใจสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่าท่ีกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก 

ความตายของสืบได้ส่ันสะเทือนผู้คนในสังคมไทยท่ีทราบข่าวอย่างรุนแรง ผู้คนมากมายต่าง
ต้ังคำถามว่า เหตุใดหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเอง หากมอง
ย้อนกลับไปยังชีวิตการทำงานของสืบ ท้ังรายงานวิชาการ คำสัมภาษณ์ รวมถึงคำบอกเล่าจากคน
ใกล้ชิด ก็จะทราบได้ทันทีถึงความยากลำบากในหน้าท่ีการงาน การต่อสู้กับอิทธิพลของนักการเมือง 
ความสะเทือนใจจากการเห็นสัตว์ป่าถูกล่า อีกท้ังการสูญเสียเจ้าหน้าท่ีเพื่อนร่วมงานในขณะปฏิบัติ
หน้าท่ี ส่ิงเหล่านี้กลายเป็นความกดดันท่ีอาจทำให้สืบตัดสินใจปลิดชีวิตตนเอง 

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ความตายของสืบต้องสูญเปล่า เพื่อนพ้องนักอนุรักษ์ต่างเห็นความจำเป็นท่ี
จะต้องรักษาอุดมการณ์ของเขาให้คงอยู่ต่อไป มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน 
หลังวันพระราชทานเพลิงศพ คือวันท่ี 18 กันยายน 2533 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคล
หลากหลายสาขาอาชีพ แต่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ตรงกับสืบ เมื่อเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้รับพระ
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มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 2,448,540 บาท เป็นกองทุนประเดิมต่อกองทุนของ
มูลนิธิฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ประทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อีกหนึ่งแสนบาท 

นอกจากนั้นแล้ว บรรดาญาติและมิตร รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีมีจิตศรัทธาและตระหนักถึง
ความจริงใจในการเสียสละของคุณสืบ ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในโอกาสท่ีคณะรัฐบาล โดย ฯพณฯ 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงานรณรงค์หาทุนให้กับมูลนิธิฯ และเมื่อรวมกับความ
ช่วยเหลือในการระดมทุนทางส่ือมวลชนต่าง ๆ แล้ว ทำให้มูลนิธิฯ มีทุนประเดิมเริ่มก่อต้ังประมาณ 
16.5 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำเพียงดอกผลมาใช้ดำเนินกิจกรรมเท่านั้น กล่าวได้ว่า ความคิดใน
การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่านั้นเป็นของประชาชนทุกกลุ่ม คณะกรรมการมูลนิธิเป็นเพียงคณะบุคคล
ท่ีทำหน้าท่ีสานต่อเจตนารมณ์ของทุกคนให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2560: 
ออนไลน์) 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้สานต่อเจตนารมณ์ของสืบท่ีต้องการรักษาป่าใหญ่ท่ีมีสัตว์ป่าและ
ความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศไทยอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและ
ทุ่งใหญ่นเรศวร รวมถึงขยายผลความต้ังใจในการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าโดยรอบหรือท่ีปัจจุบันรับรู้กัน
โดยท่ัวไปในช่ือ กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งมีพื้นท่ีป่ากว่าสิบสองล้านไร่ การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วม
รักษาป่าใหญ่ให้คนไทยท้ังชาติ” โดยมุ่งถ่ายทอดสถานการณ์ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้
สังคมและผู้มีอำนาจตัดสินใจรับรู้ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่ง
ธรรมชาติของประเทศ โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นท่ีต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์
อื่น ๆ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2560: ออนไลน์) 

ในช่วงสิบปีแรกของการทำงานสืบสานเจตนารมณ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรนำงบประมาณท่ีได้

จากการบริจาคให้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการปกป้องผืนป่า รวมถึงสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าด้วยการจัดต้ังกองทุนหลาย

โครงการ ท้ังกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า กองทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า การวางรากฐานกิจกรรม

เผยแพร่ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สถานการณ์ภัยคุกคามป่าต่อ

สาธารณะชน รวมถึงการสร้างอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับอุดมการณ์

ของคนรักษ์ป่าท่ัวประเทศ 
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ต่อมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเริ่มขยายบทบาทการทำงานไปสู่การก่อต้ังกองทุนป่าตะวันตก

เพื่อสนับสนุนให้กรมป่าไม้พัฒนาโครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตกให้เกิดการสำรวจข้อมูลเชิงนิเวศ

อย่างเป็นระบบ และฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ัวท้ังป่าตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ใน

ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทักท้วงโครงการพัฒนาท่ีมีผลกระทบต่อผืนป่า ส่ิงแวดล้อม 

และชุมชน ในระดับนโยบายและโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานค้นคว้าข้อมูลวิชาการเพื่อ

เสนอเหตุผลในการทักท้วงโครงการไม่ให้ระบบนิเวศในป่าตะวันตกเส่ือมสภาพจากการตัดถนนผ่านป่า

ท่ีสำคัญ การขุดอุโมงค์ผันน้ำผ่านป่า กิจกรรมเหมืองแร่ และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวกลางป่าหลาย

แห่ง   

กิจกรรมการคัดค้านโครงการพัฒนาจากรัฐบาลท่ีนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในแวดวง     

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไทยอีกหนึ่งอย่างคือ การคัดค้านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

สุขภาพเขื่อนแม่วงก์ หรือ EHIA (Environmental Health Impact Assessment) เพราะนอกจาก

จะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนักอนุรักษ์อื่น ๆ ในไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดการปลุกกระแสอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมในภาคประชาชนท่ัวไปอย่างเป็นวงกว้าง การเดินเท้าจากจังหวัดนครสวรรค์ถึง

กรุงเทพมหานคร ระยะทางรวมกว่า 388 กิโลเมตร ของนายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรในขณะนั้นและคณะ ก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ท่ีนับเป็นการรวมตัวทำกิจกรรมครั้งใหญ่ครั้ง

หนึ่งของประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการกว่าสองหมื่นคน เพื่อร่วมแสดงออกในการ

คัดค้านโครงการการสร้างเข่ือนแม่วงก์ท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จนรัฐบาลมีมติให้

ชะลอโครงการดังกล่าวในท่ีสุด (ข่าวไทยพีบีเอส, 2556: ออนไลน์) เหตุการณ์นี้จึงนับเป็นเหตุการณ์

สำคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีมีความสำคัญยิ่งในการช่วยปลุกกระแสการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

 นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีบทบาทในการทำหน้าท่ีเป็นคนกลางจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชน

กว่าหนึ่งร้อยแห่งท่ีถูกประกาศเป็นพื้นท่ีคุ้มครองสภาพแวดล้อมท้ังอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าจนกลายเป็นพื้นท่ีทับซ้อนกับพื้นท่ีใช้ประโยชน์ด้ังเดิมของชุมชน ภายใต้โครงการจัดการพื้นท่ี

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม หรือท่ีรู้จักกันในช่ือโครงการจอมป่า ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและชาวบ้านในป่าอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย  

นอกจากการปฏิบัติงานภาคสนามท่ีมูลนิธิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว การเผยแพร่

แนวคิดการอนุรักษ์ผืนป่าสู่สาธารณะนับเป็นอีกงานสำคัญท่ีจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ถึง
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อุดมการณ์ของมูลนิธิที่เป็นการสานต่อจากงานของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิจึงได้ใช้ช่องทางส่ือโซเชียล

มีเดียอันเป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันและเป็นวงกว้างโดยการก่อตั้งเว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการของมูลนิธิ คือ www.seub.or.th เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร 

ผลงาน เอกสารวิชาการ รวมถึงเรื่องราวของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าให้เป็นท่ีรู้จักของสาธารณะชน โดย

มุ่งหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และมีการขับเคล่ือนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนในสังคมหันมาสนใจ

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์สืบสานเจตนาของ สืบ นาคะเสถียร ต่อไป  

เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรประกอบไปด้วยทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ท้ังประวัติ

ของ สืบ นาคะเสถียร ความเป็นมาและเรื่องราวการทำงานขององค์กร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และ

กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอสาระความรู้และสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมท้ังในไทยและ

ต่างประเทศในรูปแบบบทความท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายจำนวนกว่า 500 

บทความ โดยเฉพาะบทความการนำเสนอข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับข่าวสารหรือเหตุการณ์สำคัญ

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีกำลังเป็นกระแสในสังคม เช่น บทความเกี่ยวกับคดีล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร ท้ัง

ข้อมูลความรู้ สรุปเหตุการณ์ แถลงการณ์ ความคืบหน้าคดีความ เพื่อตามติดสถานการณ์ไม่ให้สังคม

ละเลยประเด็นดังกล่าว เพราะหนึ่งในหน้าท่ีสำคัญของมูลนิธิคือการสร้างความชอบธรรมให้แก่ป่าและ

สัตว์ป่าอันเป็นสมบัติของชาติ การเผยแพร่บทความจึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยให้สังคมเข้าใจ

สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น  

เนื้อหาของบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ล้วนแล้วแต่ถูกเรียบเรียงและถ่ายทอดโดยผ่าน

ความคิดจากบุคลากรของมูลนิธิท้ังส้ิน อาทิ นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานกรรมการมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรคนปัจจุบัน แกนนำสำคัญในการคัดค้านการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์, นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 

กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้ร่วมก่อต้ังและบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี และบุคลากรอีก

มากมายท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกัน บทความเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมของ

มูลนิธิในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้สังคมรับรู้ได้เป็นอย่างดี 

คำว่า อุดมการณ์  (ideology) โดยท่ัวไปจะใช้ความหมายตามในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ท่ีว่า อุดมการณ์ คือ หลักการท่ีวางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน์) แต่ในทางสังคมศาสตร์ อุดมการณ์ 

คือ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมท่ีกลุ่มคนในสังคมมีร่วมกัน ส่วนนิยามในงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์มิได้แตกต่างกับนิยามข้างต้น เพียงแต่มีประเด็นสำคัญท่ีเพิ่มเข้ามาคือ งานวาทกรรมวิเคราะห์
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เชิงวิพากษ์จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับการเอื้อประโยชน์หรือการสร้างความชอบ

ธรรมให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่งตามมุมมองของ ฟาน ไดก์ (van Dijk) นักวาทกรรมวิเคราะห์

เชิงวิพากษ์ได้เสนอว่า อุดมการณ์และการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นส่ิง

ไม่ดีเสมอไป ไม่จำกัดอยู่เพียงในฐานะเครื่องมือของผู้มีอำนาจมากกว่าในสังคม (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 

2556: 17) 

การศึกษาวาทกรรมวิ เคราะห์ เชิงวิพากษ์  (Critical Discourse Analysis: CDA) เป็น

การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์ผนวกกับแนวคิดทางสังคมศาสตร์ โดยมุ่งวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา

ให้เห็นถึงอุดมการณ์บางประการท่ีแฝงอยู่เบื้องหลัง เพราะภาษาท่ีถูกเลือกมาใช้ในส่ือล้วนแฝงด้วย

ความคิดบางอย่างของสังคมผ่านผู้ใช้ภาษา และผ่านการกระทำทางสังคมท่ีเกิดขึ้น (กฤษดาวรรณ หงศ์

ลดารมภ์ และ จันทิมา เอียมานนท์ , 2549: 10) การศึกษาภาษาในวาทกรรมต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงท่ี

สะท้อนอุดมการณ์ได้เป็นอย่างดี ประเด็นวิจัยในงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จะเกี่ยวข้องกับการ

ใช้อำนาจในทางมิชอบ ความไม่เท่าเทียมกัน และความอยุติธรรมท่ีถูกผลิตและส่ือผ่านวาทกรรม 

รวมถึงการต่อต้านความไม่ถูกต้องนั้น ๆ เช่น วาทกรรมของนักการเมือง วาทกรรมกับเพศสภาวะ  

วาทกรรมกับกลุ่มชายขอบ ท้ังนี้งานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้

ในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปลดปล่อยผู้ท่ีถูกครอบงำ และทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 30) ส่วนการศึกษาวาทกรรมส่ิงแวดล้อมนั้น จากการค้นคว้าเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่าแม้จะมีงานวิจัยท่ีศึกษาวาทกรรมส่ิงแวดล้อมอยู่บ้าง แต่ยังไม่เคยมี

ผู้ใดนำแนวคิดนี้มาศึกษากลุ่มข้อมูลท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมาก่อน 

 บทความเผยแพร่ความรู้ทางด้านส่ิงแวดล้อมจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ีน่าสนใจ เพราะนอกจากจะ

ทำให้ทราบถึงความสำคัญและปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันแล้ว ผู้วิจัยได้สังเกตถึงความน่าสนใจใน

ด้านกลวิธีในการนำเสนอข้อมูลและอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้แก่คนใน

สังคมได้อย่างลุ่มลึก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าบทความเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีกลวิธีการใช้ภาษาและอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในลักษณะ

ใดบ้าง โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มาเป็นกรอบในการศึกษา 

เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงอุดมการณ์ท่ีส่ือผ่านกลวิธีทางภาษา โดยมุ่งหวังแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของ

ภาษาในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม อีกท้ังมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้ใน

เรื่องส่ิงแวดล้อม และทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในเว็บไซต์มูลนิธิ 

 สืบนาคะเสถียร 

2. เพื่อศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมี

หลากหลายวิธี โดยปรากฏกลวิธีการเลือกใช้ศัพท์เป็นส่วนใหญ่ 

 2. อุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในบทความของเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็น

การนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาเฉพาะวาทกรรมท่ีผลิตและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คือ 

www.seub.or.th เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร แนวคิดการอนุรักษ์ผืน

ป่าสู่สาธารณะ 

2. ศึกษาเฉพาะวาทกรรมท่ีผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบบทความซึ่งอยู่ในคอลัมน์ “สืบ      

นาคะเสถียร” “ป่าตะวันตก” และ “บทความ” เนื่องจากเป็นการนำเสนอเรื่องราวการทำงานของสืบ 

นาคะเสถียร ข่าวสารการทำงานรักษาผืนป่าของมูลนิธิ ตลอดจนสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญท้ังใน

ไทยและต่างประเทศ ส่วนคอลัมน์อื่น ๆ จะใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจภาพรวมขององค์กร 

3. ไม่ศึกษาบทความท่ีเช่ือมต่อกับวีดิทัศน์ เนื่องจากเป็นส่ือท่ีนำเสนอเนื้อหาภาพรวม

กิจกรรมย้อนหลัง ผลิตไม่สม่ำเสมอ 

4. เก็บข้อมูลบทความบนเว็บไซต์ต้ังแต่บทความแรกท่ีเผยแพร่จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

5. ศึกษาเฉพาะวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีนำเสนออุดมการณ์เกี่ยวกับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเท่านั้น 

6. ศึกษาเฉพาะกลวิธีทางวัจนภาษา แต่อาศัยกลวิธีทางอวัจนภาษาเพื่อประกอบการ

วิเคราะห์ด้วย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการ

ดำรงชีวิตท่ีดีขึ้นได้ (สวัสด์ิ โนนสูง, 2546: 1) 

 ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น 

มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรม และมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ (สวัสด์ิ    

โนนสูง, 2546: 1) 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด ไม่ให้เกิดพิษภัยต่อสังคม

ส่วนรวม ดำรงไว้ซึ่งสภาพเดิมของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น รวมท้ัง

หาทางกำจัดและป้องกันมลพิษส่ิงแวดล้อม (ทวี ทองสว่าง และ ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2523: 4) 

 วาทกรรม (discourse) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง วิถีปฏิบัติหรือกระบวนการในการสร้าง

ความหมายให้แก่ส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

 อุดมการณ์ (ideology) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ระบบความคิดความเช่ือท่ีสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของคนกลุ่มนั้น ๆ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แนวคิดเรื่องวาทกรรม อุดมการณ์ อำนาจ การครอบงำ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร และส่ิงแวดล้อมศึกษา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม และงานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

 2. ศึกษาภาพรวมของเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (www.seub.or.th) และคัดเลือกศึกษา

เฉพาะคอลัมน์ท่ีนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบทความเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมจำนวน 3 

คอลัมน์ จากท้ังหมด 8 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์สืบ นาคะเสถียร คอลัมน์ป่าตะวันตก และคอลัมน์

บทความ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 คอลัมน์สืบ นาคะเสถียร - ว่าด้วยเรื่องราวประวัติและผลงานของคุณสืบ นาคะเสถียร 

ประกอบด้วย 5 คอลัมน์ย่อย ได้แก่ 

 1) ประวัติ – เรื่องราวประวัติของ สืบ นาคะเสถียร ต้ังแต่เด็กจนวันสุดท้ายของชีวิตท่ีเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขียนโดยนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 
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 2) บทสัมภาษณ์ – รวมบทสัมภาษณ์ของ สืบ นาคะเสถียร จากนิตยสารต่าง ๆ เมื่อครั้งรับ

หน้าท่ีเป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างท่ีเข่ือนเช่ียวหลาน 

 3) บทความ – รวมผลงาน บทความ และเอกสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ เมื่อครั้ง

สืบยังมีชีวิตอยู่ 

 4) ผลงาน – ผลงานต่าง ๆ ของ สืบ นาคะเสถียร ท้ังรายงานวิชาการขนาดยาว ตลอดจน

ผลงานภาพวาด ภาพถ่ายในสถานท่ีต่าง ๆ รวมไปถึงผลงานคำขวัญท่ีสืบเคยเขียนประกวดในอดีต 

 5) รำลึก – รวบรวมผลงานของบุคคลต่าง ๆ ท่ีได้สร้างผลงานบันทึกเรื่องราวของ สืบ       

นาคะเสถียร จากหลากหลายท่ีมาเพื่อรำลึกถึงชายผู้จากไป 

  คอลัมน์ป่าตะวันตก – นำเสนอเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีทำงานของมูลนิธิสืบนา

คะเสถียร ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ย่อย ได้แก่  

1) 17 พื้นท่ีอนุรักษ์ - แนะนำพื้นท่ีอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท้ัง 

17 แห่ง ในกลุ่มป่าตะวันตก 

2) มรดกโลก - เรื่องราวความเป็นมาของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าท้ัง 2 แห่งในผืนป่าตะวันตก รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกโลก 

3) 7 ผู้ยิ่งใหญ่ - รู้จักสัตว์ป่า 7 ชนิดท่ีมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ และมีความสำคัญต่อระบบ

นิเวศผืนป่าตะวันตก 

  คอลัมน์บทความ - นำเสนอข่าวสารการทำงานรักษาผืนป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

ตลอดจนสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญท้ังในไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย 6 คอลัมน์ย่อย 

ได้แก่  

1) เราทำงานให้พี่สืบ - ข่าวสารการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในพื้นท่ีป่าตะวันตก 

การทำงานเชิงนโยบาย การคัดค้านโครงการท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อป่าและสัตว์ป่า 

2) ในป่าใหญ่ - เรื่องเล่าของผู้คน การทำงาน เหตุการณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของกลุ่มคนท่ี

ทำงานเกี่ยวกับป่าและสัตว์ป่า 

3) สถานการณ์ - ข่าวสารและเหตุการณ์ทางส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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4) เกร็ดความรู้ – ความรู้เกี่ยวกับป่า สัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาท่ีนำข้อมูลมาเรียบเรียงให้

เข้าใจได้ง่าย 

5) สัมภาษณ์ - บทสัมภาษณ์บุคคลจากหลากหลายท่ีมา แต่มีใจเดียวกันในการรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

6) แถลงการณ์ – รวมแถลงการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 3. คัดเลือกเฉพาะบทความท่ีต้องการศึกษาในแต่ละคอลัมน์ของเว็บไซต์ 

 4. จัดระเบียบข้อมูลบทความท่ีคัดเลือกไว้และรวบรวมข้อมูลท้ังหมดจนได้บทความท่ีจะนำมา

ศึกษาจำนวนท้ังหมด 464 บทความ ประกอบด้วย 

 

คอลัมน์ คอลัมน์ย่อย จำนวนบทความ 
 
 

สืบ นาคะเสถียร 

ประวัติ 8 
บทสัมภาษณ์ 7 

บทความ 13 
ผลงาน 8 
รำลึก 1 

 
ป่าตะวันตก 

17 พื้นท่ีอนุรักษ ์ 1 
มรดกโลก 3 
7 ผู้ยิ่งใหญ่ 5 

 
 

บทความ 

เราทำงานให้พี่สืบ 90 
ในป่าใหญ่ 55 

สถานการณ์ 214 
เกร็ดความรู้ 33 
สัมภาษณ์ 14 

แถลงการณ์ 12 
รวม 464 
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การบรรยาย

ความ การตีความ 

การอธิบายความ 

 5. วิเคราะห์บทความตามแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ 

(Fairclough) เพื่อวิเคราะห์ความคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแฝงอยู่ในตัวบทซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ

วาทกรรม พร้อมกับปริบทสังคมควบคู่ไปด้วย โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ขั้นตอน ตามกรอบมิติท้ัง

สามของวาทกรรม (The three dimensional framework) ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  

ประยุกต์จากกรอบมิติท้ังสามของวาทกรรมของแฟร์คลัฟ   

5.1) การวิเคราะห์ตัวบท (text) ได้แก่ การวิเคราะห์อุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี

ส่ือผ่านกลวิธีทางภาษาท่ีปรากฏในตัวบท 

5.2) การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) ได้แก่  การ

วิเคราะห์โดยใช้แนวทางการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาแห่งการส่ือสารของไฮมส์ (Hymes) เป็น

กรอบในการศึกษา เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิต การกระจายตัวบท ตลอดจนการรับและ

ตีความตัวบทของผู้บริโภค 

5.3) การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural practice) 

ได้แก่ การวิเคราะห์อุดมการณ์ท่ีพบ โดยเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เห็น

อิทธิพลสังคมท่ีมีต่อการผลิตและบริโภคตัวบท ตลอดจนอิทธิพลของอุดมการณ์ท่ีมีต่อสังคม 

กระบวนการตีความวิถี

ปฏิบัติทางวาทกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย 

บทความในเว็บไซต์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

กระบวนการผลิตตัวบท 
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 6. เรียบเรียงและรายงานผลการวิจัย โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาท

กรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมตามลำดับ ตามแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์ของแฟร์คลัฟ 

 7. สรุปผลการศึกษาท้ังตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม 

และอภิปรายผลการวิจัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์ส่ิงแวดล้อมในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

2. ทำให้ทราบอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

3. ทำให้เห็นบทบาทสำคัญของภาษาในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม  

4. ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทำให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีดีขึ้น 

 5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในงานศึกษาอื่นต่อไป  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิ

สืบนาคะเสถียร ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มาเป็นกรอบสำคัญในการศึกษา 

เนื่องจากเป็นแนวทางการศึกษาท่ีจะช่วยเผยให้เห็นถึงกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือผ่านอุดมการณ์และอิทธิพล

ของอุดมการณ์ท่ีมีต่อสังคม โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง วาทกรรม อุดมการณ์ อำนาจ และการครอบงำ 

เป็นพื้นฐานก่อนการทำความเข้าใจแนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ รวมถึงทฤษฎีชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสารท่ีจะทำให้ทราบภาพรวมของการผลิตและกระจายตัวบท นอกจากนี้ ผู้วิจัยยัง

ได้นำแนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อมศึกษามาใช้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ด้าน

ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ส่วนงานวิจัยท่ีใช้เป็นแนวทางประกอบการวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

และงานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีเรื่องวาทกรรม อุดมการณ์ อำนาจ การครอบงำ 

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อทำ

ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ การอาศัยแนวคิดดังกล่าว

จึงช่วยให้ผู้วิจัยมีหลักการและแนวทางในการศึกษาท่ีมั่นคง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง

ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลท่ี

ผู้วิจัยเลือกศึกษาคือบทความในเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1.1 วาทกรรม (discourse) 

  คำว่า วาทกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า discourse อย่างไรก็ดี คำว่า discourse นี้ 

มีนักวิชาการหลายท่านได้แปลเป็นคำศัพท์ภาษาไทยและให้นิยามท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาวิชา

ท่ีต้องการเน้นศึกษา แต่โดยรวมสามารถแยกตามมิติทางการศึกษาได้เป็น 2 มิติ คือ มิติด้านภาษา 

และมิติด้านสังคม นิยามท่ีอ้างอิงอย่างแพร่หลายในงานด้านภาษาศาสตร์คือนิยามท่ีสตับส์ (Stubbs, 

1983: 1, อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 2) ให้ไว้ว่า “Language above the sentence or 

above the clause” หรือก็คือ “ภาษาในระดับท่ีสูงกว่าประโยคหรืออนุพากย์” นักภาษาศาสตร์ไทย

หลายท่านจึงได้นำนิยามดังกล่าวมาแปลเป็นคำศัพท์ภาษาไทยได้แก่คำว่า ข้อความต่อเนื่อง (วิไลวรรณ 
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ขนิษฐานันท์) ปริจเฉท (เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์) วจนะ (สมทรง บุรุษพัฒน์) ระบบข้อความ (ชลธิชา 

บำรุงรักษ์) สัมพันธสาร (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์)   

   การศึกษาด้วยนิยามดังกล่าวจึงมุ่งเน้นศึกษาหน่วยภาษาในระดับต่าง ๆ ไม่เน้น

ปริบทการใช้และหน้าท่ีทางสังคม แต่มุ่งวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยภาษานั้น ๆ การศึกษาตาม

แนวทางนี้จึงเป็นการศึกษาเฉพาะตัวบท (text) หรือท่ีเรียกว่า แบบแผนนิยม (Formalism) ในขณะท่ี

นักภาษาศาสตร์กลุ่มหน้าท่ีนิยม (Functionalism) ได้เสนอว่าจะต้องพิจารณาหน้าท่ีทางสังคมรวมถึง

ปริบทการใช้เป็นสำคัญอีกด้วย เนื่องจาก discourse มิได้เป็นเพียงรูปภาษาในระดับท่ีสูงกว่าประโยค 

แต่คือกระบวนการหรือวิถีท่ีผู้พูดหรือผู้เขียนใช้รูปภาษาส่ือความหมายเพื่อให้บรรลุเจตนาบางประการ 

จึงต้องวิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการตีความ discourse ในมุมมองหน้าท่ีนิยมนี้มีส่วน

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง วาทกรรม  ในมิติด้านสังคม (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 3-5) 

   นักสังคมศาสตร์เองก็สนใจศึกษา discourse เช่นกัน แต่มีมุมมองท่ีต่างออกไป 

นิยามท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในงานด้านสังคมนั้นมักอ้างอิงมาจาก มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) 

นักคิด นักเขียน และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ท่ีได้เสนอไว้ว่า “วิถีปฏิบัติท่ีสร้างส่ิงท่ีพูดถึงนั้นอย่างเป็น

ระบบ” นักวิชาการไทยเรียก discourse ตามนิยามนี้ว่า วาทกรรม ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2560: 

19) ได้ให้นิยามวาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกต์ไว้ โดยกล่าวว่า วาทกรรมคือ “ระบบและกระบวนการ

ในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้กับสรรพ

ส่ิงต่าง ๆ ในสังคมท่ีห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อำนาจ หรือตัวตนของเราเอง 

นอกจากนี้วาทกรรมยังทำหน้าท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างขึ้นให้ดำรงอยู่ และเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกว้าง 

(valorize) กลายสภาพเป็นส่ิงท่ีผู้เขียนเรียกในงานศึกษานี้ว่า วาทกรรมหลัก (dominant discourse) 

หรือท่ีเรียกว่า episteme” หรืออาจสรุปได้ว่า วาทกรรมก็คือวิถีปฏิบัติหรือกระบวนการในการสร้าง

ความหมายให้แก่ส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

   จากนิยามวาทกรรมของนักสังคมศาสตร์ข้างต้น จะเห็นว่ามิได้กล่าวถึงภาษาใน

กระบวนการประกอบสร้างและส่ือความหมาย แต่เมื่อนักภาษาศาสตร์หันมาสนใจศึกษาวาทกรรมมาก

ขึ้นก็ได้ผนวกแนวคิดวาทกรรมจากสาขาสังคมศาสตร์เข้ากับแนวคิดด้านภาษาศาสตร์ จนประกอบเป็น

การศึกษาวาทกรรมตามแนวภาษาศาสตร์ โดยนักภาษาศาสตร์ผู้บุกเบิกการศึกษาตามแนววาทกรรม

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ คือนอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) และเทียน เอ ฟาน ไดก์ (Teun 

A. van Dijk)   
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   แฟร์คลัฟนิยามวาทกรรมตามมุมมองภาษาศาสตร์ว่า คือการใช้ภาษาท้ังพูดและ

เขียน และยังรวมกิจกรรมท่ีส่ือความหมายในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ 

และอวัจนภาษา และยังมองวาทกรรมตามทฤษฎีเชิงสังคมว่าเป็นวิถีปฏิบัติทางสังคมรูปแบบหนึ่ง 

กล่าวคือ วาทกรรมจะถูกกำหนดโดยสถานการณ์ สถาบัน และโครงสร้างทางสังคม ในขณะเดียวกัน

วาทกรรมก็กำหนดส่ิงเหล่านี้ เช่นเดียวกับฟาน ไดก์ท่ีกล่าวว่า วาทกรรมไม่ใช่ผลผลิตภาษาท่ีอยู่โดด ๆ 

โดยปราศจากปริบท แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำทางสังคมหรือเหตุการณ์การส่ือสารท่ีมี

องค์ประกอบหลายอย่าง นอกจากนี้ ฟาน ไดก์ ยังได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับการ

ครอบงำ เพราะวาทกรรมมีบทบาทสำคัญในการครอบงำความคิด เริ่มจากกลุ่มผู้มีอำนาจในสังคม

ควบคุมวาทกรรมเพื่อส่ือทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ และอุดมการณ์ท่ีเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายตน      

วาทกรรมจึงมีหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีประกอบสร้างและส่ืออุดมการณ์ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 7-10)  

  จะเห็นได้ว่านิยามวาทกรรมของแฟร์คลัฟและฟาน ไดก์มีท่ีมาจากแนวคิดในสาขา

สังคมศาสตร์ท่ีมองว่า วาทกรรมเป็นวิถีปฏิบัติหรือกระบวนการประกอบสร้างความหมายให้แก่ส่ิง   

ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเน้นว่าภาษาท้ังเขียนและพูดเป็นส่วนสำคัญในการประกอบสร้าง

ความหมาย วาทกรรมจึงสัมพันธ์กับท้ังตัวบทและปริบทสังคมซึ่งจะมีเรื่องของอำนาจและอุดมการณ์

แฝงอยู่ การศึกษาวาทกรรมจึงเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะทำให้เข้าใจสังคมมากยิ่งขึ้น (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 

2556: 11) 

    ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้คำว่าวาทกรรมตามนิยามของแฟร์คลัฟและฟาน ไดก์มาใช้ในงาน

ศึกษาครั้งนี้  เนื่องจากครอบคลุมการศึกษาท้ังกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในตัวบทและวิถีปฏิบัติท่ีใช้

ประกอบการสร้างความหมายด้านส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยท่ีประสงค์จะ

ศึกษาเพื่อให้เขา้ใจอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ อีกท้ังยังเป็นพื้นฐานแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ท่ีจะ

กล่าวในหัวข้อต่อไป 

   2.1.2 อุดมการณ์ (ideology) 

  อุดมการณ์ ตรงกับคำว่า ideology ถูกกำหนดขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกโดย เดอ เทรซี 

(Antoine-Louis Destutt de Tracy) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสท่ีประกอบคำภาษากรีก คือ “eidos” 

และ “logos” เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เรียกศาสตร์ท่ีว่าด้วยความคิดของมนุษย์ (สมเกียรติ วันทะนะ , 

2551: 9) ต่อมามีผู้นำมาใช้ในความหมายท่ีต่างออกไป นิยามท่ีอ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือนิยามท่ี

ส่ือนัยด้านลบ ซึ่งกล่าวไว้ว่า อุดมการณ์ คือความเช่ือหรือสำนึกท่ีผิด บิดเบือน หรือความเช่ือท่ีช้ีนำคน
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ไปในทางท่ีผิด ความเช่ือท่ีผิดนี้บิดบังความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีแท้จริงและลวงคนในสังคม เพราะเป็น

วิธีท่ีผู้มีอำนาจมากกว่าใช้ควบคุมผู้ท่ีมีอำนาจน้อยกว่า เนื่องจากคนกลุ่มนี้สามารถผลิตอุดมการณ์และ

ทำให้อุดมการณ์ท่ีเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายตนเหล่านั้นเป็นท่ียอมรับของสังคมในฐานะความรู้ท่ีปราศจาก

ข้อโต้แย้ง คนกลุ่มอื่นในสังคมจะค่อย ๆ ถูกควบคุมจัดการกับความคิดโดยการชักจูงให้เห็นชอบกับ

อุดมการณ์นั้น ๆ  

  แฟร์คลัฟแสดงความเห็นว่า การอ้างอิงนิยามนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษางานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เนื่องจากอุดมการณ์เป็นสำนึกท่ีผิดเกี่ยวข้องกับความไม่

เท่าเทียมกันและการมีอำนาจเหนือกว่า การศึกษาด้วยการวิพากษ์นี้จึงเผยให้เห็นอุดมการณ์ท่ีเอื้อ

ประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีอำนาจในสังคม ทำให้เกิดการตระหนักรู้และอาจนำไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางท่ี

ดีขึ้น ในขณะท่ีฟาน ไดก์เห็นต่างว่า อุดมการณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นส่ิงไม่ดีเสมอไป เราอาจศึกษา

อุดมการณ์ของกลุ่มอื่นท่ีต่อต้านกลุ่มผู้มีอำนาจก็ได้ ดังนั้น นิยามอุดมการณ์ท่ีเหมาะสมตามความคิด

ของฟาน ไดก์คือนิยามท่ีมีนัยเป็นกลางท่ีว่า อุดมการณ์ คือระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยม หรือ

กฎเกณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม มีหน้าท่ีในการกำหนดและสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทำ

ของกลุ่มนั้น ๆ การอ้างอิงนิยามแบบกว้างนี้จะทำให้ขอบเขตงานวิจัยกว้างออกไป  

  ตามมุมมองของฟาน ไดก์ อุดมการณ์เป็นระบบความเช่ือท่ีสมาชิกของกลุ่มในสังคม

มีร่วมกันและเกี่ยวข้องกับประเด็นผลประโยชน์ของกลุ่มนั้น ๆ ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม การด้ินรน 

การต่อต้าน หรือการมีอำนาจเหนือกว่า เราจึงไม่มีส่ิงท่ีเป็นอุดมการณ์ของแต่ละคน ตามมุมมองนี้ 

อุดมการณ์จะกำหนดพฤติกรรมทางสังคมของเรา โดยความคิดต่าง ๆ จะกลายเป็นอุดมการณ์ได้ก็

ต่อเมื่อสถาบันท่ีมีอำนาจในสังคม เช่น ส่ือ นำความคิดเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตและส่ือ

อุดมการณ์ กระบวนการส่ืออุดมการณ์จะผ่านวิถีท่ีวาทกรรมถูกกระจาย/ส่ือออกไปโดยสถาบันส่ือ 

กล่าวคือ ชุดความคิดต่าง ๆ จะถูกยกระดับเป็นอุดมการณ์ไม่ได้ หากไม่ผ่านกระบวนการแปลง

ความคิดเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมโดยสถาบันที่มีอำนาจในสังคม (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 14-19) 

    ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ตามนิยามท่ีมีนัยเป็นกลางมาเป็น

แนวทางในการศึกษา เนื่องจากการศึกษาอุดมการณ์ส่ิงแวดล้อมในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเถียรนี้เป็น

วาทกรรมท่ีเผยแพร่โดยกลุ่ม องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ท่ีมุ่งหวังให้การทำงานของภาครัฐเกิดการ

ตรวจสอบ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมถึงต่อต้านการดำเนินงานบางอย่างได้ 

การศึกษาโดยอ้างอิงจากนิยามดังกล่าวจึงสอดคล้องกับกลุ่มข้อมูลท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา 
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   2.1.3 อำนาจ (power) 

  จากท่ีกล่าวมาแล้วในหัวข้อของวาทกรรมว่า วาทกรรมเป็นวิถีปฏิบั ติหรือ

กระบวนการประกอบสร้างความหมายให้แก่ส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ วาทกรรมจึงสัมพันธ์กับท้ังตัว

บทและปริบทสังคมซึ่งจะมีเรื่องของอำนาจแฝงอยู่ อำนาจในท่ีนี้มิได้หมายถึงอำนาจท่ีมาจากการใช้

กำลัง (power by coercion) แต่เป็นอำนาจท่ีมาจากการยินยอมพร้อมใจ (power by consent) 

เพราะวาทกรรมมีบทบาทในการครอบงำทางความคิดซึ่งนำไปสู่การยินยอมพร้อมใจของผู้ถูกครอบงำ 

กล่าวคือ หากวาทกรรมควบคุมความคิดและความคิดควบคุมการกระทำ ผู้ท่ีมีอำนาจและต้องการใช้

อำนาจก็ต้องควบคุมวาทกรรมเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากควบคุมปริบท (context control) ซึ่งผู้มี

อำนาจจะตัดสินใจว่าใครควรมีส่วนร่วมในวาทกรรม เมื่อไร ท่ีไหน และมีจุดหมายใด ต่อจากนั้น ก็เป็น

การควบคุมวาทกรรม โดยพิจารณาว่าวาทกรรมควรมีเนื้อหาอย่างไร พูดเรื่องใดมากน้อยเพียงใด ควร

ส่ือด้วยกลวิธีทางภาษาใด เป็นต้น ดังนั้น อำนาจของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมนอกจากมีท่ีมาจาก

ทรัพยากรมีค่าแล้ว ก็มีท่ีมาจากการเข้าถึงวาทกรรมสาธารณะเป็นสำคัญ 

  สรุปได้ว่า อำนาจมีท่ีมาจากการเข้าถึงวาทกรรม เพราะวาทกรรมมีบทบาทในการ

ควบคุมความคิดของคนในสังคม ผู้ท่ีมีอำนาจมีโอกาสเข้าถึงวาทกรรมสาธารณะได้มากกว่าจึงสามารถ

ควบคุมความคิดของกลุ่มอื่นในสังคมได้ อย่างไรก็ตาม อำนาจไม่ใช่ส่ิงคงท่ี อาจถูกต่อต้านหรือตอบโต้

จากกลุ่มท่ีถูกควบคุมได้เช่นกัน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 20-23) 

   2.1.4 การครอบงำ (manipulation) 

  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์พูดถึงการครอบงำทางความคิด (manipulation หรือ 

mental manipulation) ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการใช้อำนาจในทางมิชอบผ่านวาทกรรม กล่าวคือ 

การท่ีผู้มีอำนาจทำให้อีกฝ่ายเช่ือและกระทำส่ิงท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจ ในขณะท่ีผู้ถูกครอบงำ

เป็นฝ่ายเสียประโยชน์หรือถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ฟาน ไดก์ กล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างการชักจูง

ใจ (legitimate persuasion) กับการครอบงำทางความคิด (illegitimate manipulation) ไว้ว่า ใน

กรณีการชักจูงใจ ผู้ถูกชักจูงมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเช่ือหรือทำตามเหตุผลท่ีนำมาชักจูงใจหรือไม่ 

ต่างจากการครอบงำทางความคิดท่ีผู้ถูกครอบงำไม่ทราบเจตนาท่ีแท้จริงของผู้ครอบงำ และมองไม่

เห็นว่าหากเช่ือและทำเช่นนั้นจะทำให้ตนเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง เนื่องจากผู้รับสารไม่มีข้อมูลหรือ

ความรู้มากพอท่ีจะรู้เท่าทันและต่อต้านการครอบงำ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 24) 

  2.1.5 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
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   จากนิยามของวาทกรรมท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคม แต่

ภาษาก็ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวาทกรรม การวิเคราะห์ภาษาในตัวบทจึงเป็นส่วนสำคัญในงาน

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ดังนั้น วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis 

เรียกย่อว่า CDA หรือตำราบางเล่มใช้ว่า Critical Discourse Studies เรียกย่อว่า CDS) จึงเป็นการ

นำวิธีทางภาษาศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ความคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแฝงอยู่ในตัวบทซึ่งเป็นส่วน

สำคัญของวาทกรรม แต่เนื่องจากวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มุ่ งศึกษาวาทกรรมในฐานะ

กระบวนการทางสังคม จึงเน้นการวิเคราะห์ปริบทสังคมควบคู่ไปด้วย ประเด็นวิจัยในงานวาทกรรม

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์จะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในทางมิชอบ ความไม่เท่าเทียมกัน และความ 

อยุติธรรมท่ีถูกผลิตและส่ือผ่านวาทกรรม รวมถึงการต่อต้านความไม่ถูกต้องนั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้

เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปลดปล่อย (emancipation) ผู้ท่ีถูกครอบงำ และ

ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ผู้วิจัยจึงมิได้มีจุดยืนท่ีเป็นกลาง แต่อยู่ข้างผู้ท่ีถูกครอบงำหรือ

เอารัดเอาเปรียบในสังคม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของภาษษในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม 

   ปัจจุบันมีผู้เสนอแนวการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ไว้หลายแนว หากเป็น

งานของนักภาษาศาสตร์มักให้ความสำคัญแก่การวิเคราะห์ภาษาทุกระดับในตัวบทอย่างละเอียด 

แฟร์คลัฟเป็นผู้เสนอแนวการศึกษาท่ีเรียกว่ า แนวเน้นความสัมพันธ์แบบวิภาษ (Dialectical-

Relational Approach - DRA) หรือมีผู้เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า กรอบมิติท้ังสามของวาทกรรม (the 

three dimensional framework) แฟร์คลัฟมองว่าวาทกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 

วาทกรรมมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ในกระบวนการทางสังคมและในขณะเดียวกันก็ได้รับ

อิทธิพลจากองค์ประกอบเหล่านั้นด้วย แฟร์คลัฟจึงให้ความสำคัญท้ังการวิเคราะห์ตัวบทและปริบท 

ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาท้ังตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคม

วัฒนธรรม (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 30-32) 

   แฟร์คลัฟได้เสนอกรอบการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า “กรอบมิติท้ังสามของวาทกรรม” 

(the three dimensional framework) ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 2 กรอบมิติท้ังสามของวาทกรรม (Fairclough, 1995: 59) 

  จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมจะประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ ตัวบท (text) 

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural 

practice) สามารถอธิบายแนวทางการวิเคราะห์แต่ละมิติได้ ดังนี้ 

   มิติท่ี 1 ตัวบท (text) คือข้อมูลภาษาท้ังในระดับคำศัพท์ ไวยากรณ์ ความหมาย 

ระบบเสียง และการเช่ือมโยงความในระดับท่ีเหนือกว่าประโยค 

  มิติท่ี 2 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) หมายถึง การผลิต/กระจาย

ตัวบท และการบริโภค/ตีความตัวบท ผู้วิเคราะห์จะต้องตีความตัวบทโดยใช้ความรู้ทางระดับภาษา

ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ อีกท้ังต้องตีความบริบทของสถานการณ์การส่ือสารนั้นโดยอาศัยความรู้เรื่อง

ลำดับทางสังคม (social order) และลำดับวาทกรรม (order of discourse) ในระดับต่าง ๆ เพื่อ

ตัดสินว่าตัวบทนั้นอยู่ในสถานการณ์การส่ือสารใด เกี่ยวข้องกับตัวบทอื่น ๆ และเกี่ยวข้องกับสถาบัน

ใดในสังคม และใช้ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์เพื่อตีความว่าตัวบทนั้นมีลักษณะท่ีเป็น 

สหบท (intertextuality) คือสัมพันธ์กับตัวบทและบริบทอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนแล้วในสังคมอย่างไร  

  มิ ติ ท่ี  3 วิถีปฏิบั ติทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural practice) หมายถึง

สถานการณ์ทางสังคมท่ีสัมพันธ์กับการผลิตและบริโภคตัวบท รวมถึงอิทธิพลของตัวบทท่ีมีต่อสังคม 

การวิเคราะห์ในมิตินี้จึงเป็นการอธิบายให้เห็นว่าวาทกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม 

แฟร์คลัฟอธิบายว่าสังคมกำหนดวาทกรรมและวาทกรรมก็มีผลต่อสังคมใน 3 ระดับ โดยเริ่มจากระดับ

สถานการณ์ (situation) หรือก็คือปริบทแวดล้อมเหตุการณ์การส่ือสารนั้น ระดับถัดไปคือ ระดับ

สถาบัน (institution) หรือก็คือสถาบันท่ีเกิดเหตุการณ์การส่ือสารนั้น ๆ และระดับท่ีกว้างท่ีสุดคือ 

TEXT 

text production 

text consumption 

DISCOURSE PRACTICE 

SOCIO-CULTURAL PRACTICE 
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กรอบสังคมวัฒนธรรม การวิเคราะห์มิตินี้จะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับสังคมซึ่งเป็น

หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 42-44) 

   จากแนวทางการศึกษาด้วยกรอบมิ ติ ท้ังสามนี้  ผู้วิ เคราะห์ จึงต้ องวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ตัวบท กระบวนการผลิต/รับตัวบท ตลอดจนเงื่อนไขทางสังคม ซึ่งในการวิเคราะห์แต่ละ

มิตินั้นทำได้โดยการพรรณนาคุณสมบัติโดยท่ัวไปของตัวบทซึ่งอาจเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้ 

รวมถึงท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา การตีความความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับการปฏิสัมพันธ์ 

ภาคปฏิบัติทางวาทกรรม หรือกระบวนการผลิตและรับตัวบทนั้น และการอธิบายวิถีปฏิบัติทางสังคม

และวัฒนธรรม หรือความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนกับบริบททางสังคมท่ีแวดล้อมอยู่ 

   ผู้วิจัยจึงได้นำแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์โดยอาศัยกรอบมิติท้ัง

สามทางวาทกรรมของแฟร์คลัฟมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบทและ     

วาทกรรม เพื่อเผยให้เห็นอุดมการณ์ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

   2.1.6 ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (Ethnography of communication) 

   ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารเป็นแนวทางหนึ่งของการศึกษาภาษาท่ีสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมของชุมชน แนวทางนี้ได้รับการพัฒนามาจากนักภาษาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาท่ี

มองเห็นว่าการศึกษาท้ังสองสาขาน่าจะมีส่วนท่ีเกื้อกูลกันในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจคนในชุมชน

และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม จอห์น กัมเปิร์ซ (John Gumperz) และเดล ไฮมส์ 

(Dell Hymes) จึงได้พัฒนาแนวทางท่ีเรียกว่า ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการพูด (Ethnography of 

speaking) ต่อมาท้ังสองเรียกการศึกษานี้ว่า ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร (Ethnography of 

communication) เนื่องจากต้องการเน้นไปท่ีการส่ือสารกับชุมชนภาษาท่ีเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มคน 

ไม่เพียงแต่เน้นการพูดเท่านั้น (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561 : 306) หัวใจของชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง

การส่ือสารคือ การพิจารณาการส่ือสารท่ีใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งไฮมส์ได้กำหนดกรอบการพิจารณา

องค์ประกอบการส่ือสารท่ีเรียกว่า SPEAKING ตามอักษรย่อของท้ัง 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

S - setting and scene – สถานท่ีและโอกาส  

  หมายถึง สถานท่ีและโอกาสท่ีเกิดการส่ือสารนั้น 
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P - participants - ผู้ร่วมการส่ือสาร 

 หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการส่ือสารท้ังผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และผู้อยู่ใกล้เคียงท่ีมีผล 

  ต่อการส่ือสารนั้น ๆ 

E - ends - จุดมุ่งหมาย 

  หมายถึง เป้าหมายหรือผลท่ีต้องการบรรลุในการส่ือสารนั้น 

A - act sequences - ลำดับวัจนกรรม 

 หมายถึง ลำดับของถ้อยคำท่ีส่ือเจตนาต่าง ๆ ในการส่ือสาร 

K - key - น้ำเสียง 

 หมายถึง น้ำเสียงและวิธีการส่ือสารท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการ 

  ตีความหมาย เช่น จริงจัง ทีเล่นทีจริง เศร้า ฯลฯ 

I - instrumentalities - เครื่องมือส่ือสาร 

  หมายถึง ช่องทางการส่ือสาร รูปแบบของถ้อยคำ และลีลาภาษา เช่น ส่ือแบบตัวต่อ 

  ตัวส่ือผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้ภาษาแบบทางการหรือกันเอง ฯลฯ 

N - norms of interaction and interpretation – บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์และการตีความ 

 หมายถึง ความเช่ือและความรู้จากวัฒนธรรมนั้น ๆ ท่ีกำกับการส่ือสารและการตีความสาร 

G - genres - ประเภทของตัวบท 

  หมายถึง ประเภทของตัวบท (textual categories) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การส่ือสาร 

  เช่น การบรรยายในช้ันเรียน รายงานข่าว การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ฯลฯ 

   การศึกษาตามกรอบการพิจารณาองค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์เป็นกรอบ

การศึกษาท่ีสามารถนำมาประยุกต์กับแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ

ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม การพิจารณาสถานท่ีและโอกาส ผู้

ร่วมการส่ือสาร จุดมุ่งหมาย เครื่องมือส่ือสาร บรรทัดฐานในการปฏิสัมพันธ์ ฯลฯ จะทำให้เห็น

ภาพรวมการผลิตและกระจายตัวบท ส่วนการพิจารณษบรรทัดฐานในการตีความ ผู้รับสาร น้ำเสียง 

ฯลฯ ก็ทำให้เห็นภาพรวมการรับและตีความตัวบท (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 123-124) 

  ผู้วิจัยจึงได้นำกรอบการพิจารณาองค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ (SPEAKING) มา

ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์การส่ือสารผ่านบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในระดับวิถี
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ปฏิบัติทางวาทกรรมตามกรอบมิติท้ังสามของวาทกรรมของแฟร์คลัฟเพื่อให้เห็นภาพรวมของการ

ผลิต/กระจายตัวบท และการบริโภค/ตีความตัวบท เนื่องจากวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมเป็นส่ือกลาง

ระหว่างสังคมกับตัวบท กล่าวคือ สังคมจะกำหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม

ก็จะกำหนดตัวบทอีกต่อหนึ่ง การอาศัยทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารโดยพิจารณาตาม

องค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์จึงช่วยให้การศึกษาในประเด็นดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

   2.1.7 สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)  

  คำว่า ส่ิงแวดล้อม (Environment) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายด้วยกัน ซึ่ง

อาจแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละคน แต่มีลักษณะสำคัญไม่ต่างกัน สวัสด์ิ โนนสูง (2546: 

1) ได้สรุปนิยามของส่ิงแวดล้อมตามลักษณะร่วมท่ีนักวิชาการหลายท่านให้นิยามไว้ว่า ส่ิงแวดล้อม 

หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มี

รูปธรรมหรือนามธรรม และมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ เช่น แสงแดด แม่น้ำ ถนน 

บ้านเรือน โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม 

  ส่วนคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตท่ีดีขึ้นได้ เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ 

สัตว์ป่า หิน แร่ และมนุษย์ ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติก็คือส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมส่วนหนึ่งก็เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยเป็นผู้ใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม ในสมัยโบราณมนุษย์จะอยู่กับธรรมชาติโดยปรับตัวเองให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม เมื่อมี

ความเจริญมากขึ้นจึงพยายามลดอิทธิพลของธรรมชาติโดยดัดแปลงส่ิงแวดล้อมให้เปล่ียนไปตามความ

ต้องการ มีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมากมาย หากไม่มีการจัดการท่ีดีจะทำให้ธรรมชาติปรับสภาพไม่

ทันจนขาดเสถียรภาพ เกิดความเส่ือมโทรมและมลพิษ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สุขภาพพลานามัย และทำให้มนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข (สวัสด์ิ โนนสูง, 2546: 7) 

  ปัญหาจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวทำให้มนุษย์เริ่มตระหนักถึง

ความสำคัญของทรัพยากร และพยายามท่ีจะแสวงหาหนทางท่ีจะรักษาให้ทรัพยากรเพียงพอและคง

อยู่กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์อันเป็นวิถีท่ีมนุษย์จะ

สามารถรักษาทรัพยากรไว้ให้ใช้ได้ตราบนานท่ีสุดนั่นเอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 

resource conservation) หมายถึง การนำทรัพยากรมาใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

มหาชนมากท่ีสุด ใช้ได้นานท่ีสุด และเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด (สวัสด์ิ โนนสูง, 2546 : 150) อย่างไรก็
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ตาม การอนุรักษ์จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนมีความเข้าใจต่อปัญหา

เสียก่อน จึงเป็นท่ีมาของศาสตร์แห่งวิชาความรู้ท่ีเรียกว่า ส่ิงแวดล้อมศึกษา นั่นเอง 

  การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาท้ังสติปัญญา เจตคติ ค่านิยม 

ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้ประชากรโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปในภาย

ภาคหน้าได้รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม และปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาสมและยั่งยืน เราจึง

จำเป็นต้องให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องส่ิงแวดล้อม ให้เขาเกิดทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การ

ปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับบุคคลไปสู่ชุมชน ชาติ และระหว่าง

ชาติ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่ิงแวดล้อมศึกษา จึงเป็นการศึกษาท่ีมีลักษณะ

ของสหวิทยาการซึ่งเน้นลักษณะองค์กรวมของเนื้อหาและกระบวนการไม่แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ และเน้น

มิติทางด้านจริยธรรม จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (อดิศักด์ิ สิงห์สีโว, 

2554: 28-29) 

  ส่ิงแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) คือ กระบวนการศึกษาท่ีเน้น

พัฒนาคนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนให้เข้าใจในความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานท่ีนำไปสู่การพัฒนาเจตคติ ความตระหนัก และทักษะใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและเกิดการสร้างจริยธรรมส่ิงแวดล้อมท่ีดี เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดูแลและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม (อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, 2554: 41)  

  ปัจจุบันได้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมขึ้นอย่างกว้างขวางและคล้ายคลึงกันไปท่ัวโลก 

ปัญหานี้ย่อมเกิดจากคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีขาดความสมดุล โดยเหตุท่ีมนุษย์เป็นตัวการสำคัญในการ

พัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนจากการใช้ทรัพยากรท่ีไม่ชาญฉลาด ขาดความรู้ ทักษะ จริยธรรมท่ีจะจัดการกับ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีพอ ในกรณีนี้การศึกษาจะเป็นวิธีท่ีดีเหมาะสมในการแก้ปัญหาท่ีถาวรและยั่งยืน 

ส่ิงแวดล้อมศึกษาจึงเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ปวงชน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกรูปแบบของ

การศึกษา โดยมีองค์ความรู้อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท้ังกายภาพ ชีวภาพ ส่ิงท่ี

มนุษย์สร้างขึ้น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ความเช่ือและค่านิยมท่ีมีความสัมพันธ์

กัน เพื่อพัฒนาคนให้มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม     

(อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, 2554: 33) 

  ผู้วิจัยจึงได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษามาใช้ประกอบการทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเผยแพร่ในบทความของเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพราะเนื้อหา
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ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ จัดเป็นกระบวนการในการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมแก่

ประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกท้ังยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีมี

เป้าหมายจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมให้คนไทยได้รับทราบ 

 2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอุดมการณ์ด้าน ส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งตาม

ลักษณะเนื้อหาของงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และงานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรม

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.2.1 งานวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

  จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม สามารถแบ่งแยกตาม

ประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์

เนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   2.2.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม 

      ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดี

ส่ิงแวดล้อมทางโทรทัศน์ (2532-2534)” เพื่อศึกษาการนำเสนอเนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อมในรายการสาร

คดีส่ิงแวดล้อมท่ีฉายผ่านโทรทัศน์ จำนวน 6 รายการ ผลการศึกษาพบว่า รายการสารคดีส่ิงแวดล้อม

ขนาดส้ันจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้มากท่ีสุด และได้เสนอวาทกรรมในการการแก้ไข

ปัญหาแนวรณรงค์ส่ิงแวดล้อม ส่วนรายการสารคดีส่ิงแวดล้อมขนาดยาวจะนำเสนอส่ิงแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมมากท่ีสุด แต่นำเสนอวาทกรรมการปฏิรูปและแนวเปล่ียนระบบมากท่ีสุด  

    อรุณี อารีรักษ์ (2537) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาในโฆษณาทาง

โทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ” ศึกษาในด้านลักษณะการนำเสนอเนื้อหา 

ลักษณะเนื้อหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาและคุณภาพของส่ิงแวดล้อม และวิธีการอนุรักษ์ โดยศึกษาโฆษณา

ทางโทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีออกอากาศในปี พ.ศ. 2534-2536 จำนวน 85 เรื่อง ผล

การศึกษาพบว่า หน่วยงานท่ีผลิตโฆษณาส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด คือองค์กรธุรกิจ ลักษณะการนำเสนอ

โฆษณา ส่วนใหญ่จะใช้ส่ิงแวดล้อมเป็นตัวนำเสนอเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับหน่วยงาน ลักษณะเนื้อหา

ส่ิงแวดล้อมท่ีนำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมทำให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก

และมองเห็นความสำคัญของส่ิงแวดล้อม ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในโฆษณามากท่ีสุด คือปัญหา
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มลพิษ รองลงมาคือปัญหาความเส่ือมโทรงทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนวิธีการอนุรักษ์จะเน้นเรื่อง

ของการป้องกัน 

   ปรียานาฎ หงส์จินดา (2538) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบและ

เนื้อหารายการสารคดีทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอ

เนื้อหาในรายการสารคดีทางโทรทัศน์จำนวน 20 รายการ เปรียบเทียบกับความต้องการรูปแบบการ

นำเสนอเนื้อหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,133 คน       

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบท่ีรายการทางโทรทัศน์ใช้มากท่ีสุดคือ การใช้ภาพประกอบการบรรยาย

เพียงอย่างเดียว ส่วนเนื้อหาท่ีนำเสนอมากสุดคือ ปัญหาขยะและของกากเสีย และวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหา ส่วนความต้องการของนักเรียนคือ การใช้ภาพประกอบคำบรรยาย มีพิธีกรและการเล่นทาย

ปัญหา ความต้องการด้านเนื้อหามากท่ีสุดคือ เรื่องสัตว์ป่าสูญพันธุ์ และการแก้ไขปัญหา ดังนั้นรูปแบบ

และเนื้อของรายการโทรทัศน์จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

    ไพรัช พลับพลา (2538) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาส่ิงแวดล้อมศึกษา

ในหนังสือพิมพ์รายวัน จากเดือนมีนาคม 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2538” เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาใน

หนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการให้ความรู้

ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ประเภท (8 ช่ือฉบับ) ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์

มติชนนำเสนอเนื้อหาส่ิงแวดล้อมศึกษามากท่ีสุด ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอน้อยสุด เมื่อแยก

เปรียบเทียบตามประเภทของหนังสือพิมพ์ พบว่า หนังสือพิมพ์รายวันประเภทคุณภาพนำเสนอเนื้อหา

ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ส่วนเนื้อหาของส่ิงแวดล้อมท่ีถูกนำเสนอมากท่ีสุด คือประเภทของปัญหา

ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับน้ำ ในขณะท่ีเรื่องกระบวนการพื้นฐานของระบบนิเวศถูก

นำเสนอน้อยสุด 

    วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์  (2542) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ เนื้ อหา

ส่ิงแวดล้อมศึกษาในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น” เพื่อ

วิเคราะห์ลักษณะเนื้อหา ความต่อเนื่องและความซ้ำซ้อนของเนื้อหาส่ิงแวดล้อมศึกษาในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งจัดทำโดยกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ท้ัง 6 เล่ ม         

มีเนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ มากท่ีสุด และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจทาง

ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ส่วนหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาท้ัง 6 เล่ม เนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา



  27 

เกี่ยวกับระบบนิเวศ ประชากร เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปริมาณท่ีมากใกล้เคียงกัน และมีเนื้อหา

เกี่ยวกับการตัดสินใจทางส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ท้ังนี้ ในการวิเคราะห์ไม่พบความต่อเนื่องและความ

ซ้ำซ้อนของเนื้อหาส่ิงแวดล้อมศึกษาในหนังสือเรียนทุกระดับช้ันเรียน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการ

ปรับปรุงหนังสือเรียนให้มีเนื้อหาด้านการตัดสินใจทางส่ิงแวดล้อมและจริยธรรมส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

รวมถึงพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาในหนังสือเรียนท้ัง 2 กลุ่มวิชา 

   นันทกานต์ แสงโสภณ (2544) ศึกษาเรื่อง “การนำเสนอข่าวส่ิงแวดล้อมใน

หนังสือพิมพ์ไทย : กรณีศึกษา ข่าวเข่ือนปากมูล” เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม โดย

นำข่าวเขื่อนปากมูลมาเป็นกรณีศึกษา วิเคราะห์ความสมดุลและประเด็นในการนำเสนอข่าว จาก

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยจำนวน 5 ช่ือฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิว์ มติชน ข่าวสด และกรุงเทพ

ธุรกิจ ต้ังแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2543 จำนวนท้ังส้ิน 170 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า 

หนังสือพิมพ์ข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจมีสัดส่วนการนำเสนอข่าวคัดค้านการสร้างเขื่อนมากท่ีสุด ส่วน

ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน นำเสนอข่าวแบบเป็นกลางมากท่ีสุด ท้ังนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้มีการ

นำเสนอประเด็นด้านสถานการณ์ความขัดแย้งมากท่ีสุด แต่นำเสนอข่าวเพื่อให้ทุกฝ่ายหาทางออกหรือ

คล่ีคลายความขัดแย้งน้อย 

   ภัคจิรา ช่วยชู (2546) ศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าว

ส่ิงแวดล้อมด้านป่าไม้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5” เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าว

ส่ิงแวดล้อมในด้านป่าไม้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยอาศัยเทคนิคเดลฟายใน

การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ 18 คน และผู้เช่ียวชาญด้านส่ือมวลชน 18 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันมากท่ีสุดในประเด็นเนื้ อหา 6 ประเด็น 

ได้แก่ 1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับป่าไม้ 2) อัญเชิญพระราชดำรัสของรัชกาลท่ี 

9 มาใช้ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ 3) เรื่องราวของชุมชนท่ีประสบความสำเร็จในการดูแลรักษา

ป่าไม้อย่างยั่งยืน 4) ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีสำคัญท้ังป่ามรดกโลกและพื้นท่ีชุ่มน้ำ 

5) การนำเสนอผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า 6) วิธีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน  

   จากการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่

จะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในส่ือมวลชน โดยผลการศึกษา

พบว่า ส่ือมวลชนมักจะนำเสนอเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ

ส่ิงแวดล้อม ดังงานศึกษาของ จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน (2536) อรุณี อารีรักษ์ (2537) ปรียานาฏ   
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หงส์จินดา (2538) และ ไพรัช พลับพลา (2538) นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังมีบทบาทในการช้ีนำสังคมให้

เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากรัฐบาล ดังงานของ    

นันทกานต์ แสงโสภณ (2544) ท่ีพบว่าหนังสือพิมพ์มีการนำเสนอข่าวคัดค้านการสร้างเข่ือนมากท่ีสุด 

ส่วนประเด็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์นั้น มีการนำเสนอตั้งแต่ในหนังสือแบบเรียน ไปจนถึงการ

นำเสนอข่าวโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมแก่คนในสังคม 

ดังท่ีปรากฏในงานของ วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์ (2542) และ ภัคจิรา ช่วยชู (2546)  

    2.2.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับวาทกรรมสิ่งแวดล้อม 

   กิตติคุณ ธรรมศิริ (2548) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาผ่าน

ส่ือมวลชนในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2540” เพื่อศึกษาลักษณะ ประเภท รูปแบบ 

ความหมาย หน้าท่ี ของวาทกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาในส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม

และตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2540 จำนวน 5 รายการ โดยใช้แนวทางวิเคราะห์วาทกรรมของ   

มาการ์เร็ธ เวธเธอเวล และ โจนาธาน พอตเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอวาทกรรมมีหลาย

ลักษณะท้ังบทความสารคดี บทความเชิงวิชาการ เรื่องแต่ง บทสัมภาษณ์ บันทึก สัมมนา เป็นต้น โดย

มีลักษณะสำคัญคือ การเปล่ียนเจตคติ สร้างความตระหนัก ไปจนถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ

อนุรักษณ์ส่ิงแวดล้อมผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ซึ่งวาทกรรมดังกล่าวจัดเป็นวาทกรรมประเภททวนกระแส 

เพราะสังคมไทยให้ความสำคัญกับวาทกรรมกระแสหลักคือ นโยบายของรัฐ  

  ญานิศา คำภีระ (2548) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมการพัฒนา : การสร้าง

กระเช้าไฟฟ้าในแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อวิเคราะห์การให้ความหมายต่อวาทกรรมการ

พัฒนาของรัฐและประชาชนในเขตพื้น ท่ี ผลการวิจัยพบว่า รัฐได้สร้างความหมายของความ

เจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว รายได้และผลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ชาวบ้านในชุมชน

ท้องถิ่นจากการบริการนักท่องเท่ียว แต่อุดมการณ์ดังกล่าวได้ถูกท้าทายด้วยวาทกรรมทวนกระแสเพื่อ

คัดค้านการพัฒนา โดยให้ความหมายกับการพัฒนาว่าเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับระบบความเช่ือ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็เสนอภาพความไม่โปร่งใส

ของโครงการ ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และได้เสนอภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

การพัฒนาท่ีเน้นมิติทางวัฒนธรรม 

   จิตรกร โพธิ์งาม (2549) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมเรื่องเขื่อนปากมูล” เพื่อ

ศึกษาวาทกรรมและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยศึกษาจากเอกสารและลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กับคนใน
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ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า เขื่อนปากมูล

สร้างขึ้นจากแนวคิดท่ีรัฐต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐได้เสนอวาทกรรมว่าด้วยการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเขื่อนปากมูล แต่เมื่อถูกต่อต้านรัฐจึง

เสนอวาทกรรมว่าด้วยบันไดปลาโจนอันเป็นการนำความรู้ทางเทคนิคมาใช้แก้ปัญหาทางการเมือง ทำ

ให้ชาวบ้าน ส่ือ และแนวร่วมอื่น ๆ เสนอวาทกรรมต้านเขื่อนว่าส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของลุ่มน้ำ

มูล การสูญเสียอาชีพประมง สิทธิชุมชน ในขณะท่ีรัฐตอบโต้ด้วยวาทกรรมเรื่องม็อบรับจ้าง และ

งานวิจัยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปัญหาส่ิงแวดล้อมดังกล่าวเป็นความขัดแย้งทางความคิดและค่านิยม 

โดยรัฐมองว่าธรรมชาติต้องรับใช้ทุนนิยม ส่วนชาวบ้านมองว่าธรรมชาติมีไว้เพื่อความยั่งยืน 

   กวินธร เสถียร (2559) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏใน

ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นของสตูดิโอจิบลิเรื่อง ปอมโปโกะ ทานูกิ ป่วนโลก” เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อน

ด้านส่ิงแวดล้อมจากตัวบท ฉาก   บทสนทนาและโครงเรื่อง โดยอาศัยแนวคิดเรื่องสาร ทฤษฎีสัญญะ 

ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นศึกษาเป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า แก่น

เรื่องแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับทานูกิเพื่อแย่งชิงถิ่นท่ีอยู่อาศัยและการปรับตัวของท้ังสอง

ฝ่ายเพื่อท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยนัยแฝงของตัวละครนั้น ทานูกิเป็นตัวแทนของผู้คนในชนบทท่ี

เผชิญกับกระแสการพัฒนาท่ีดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาก่อน แต่เมื่อเกิดการพัฒนา วิถีชีวิต

ด้ังเดิมจึงเปล่ียนแปลงไป ส่วนวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏ ได้แก่ 1) ความขัดแย้งเพื่อแย่งชิง

ทรัพยากร 2) การขยายตัวของประชากรและการพัฒนาเมือง 3) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

  จากการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อม ผู้วิจัยพบว่างาน

ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์การสร้างความหมายและการนำเสนอวาทกรรมส่ิงแวดล้อม ซึ่งผล

การศึกษาพบว่า วาทกรรมส่ิงแวดล้อมมีลักษณะเป็นวาทกรรมทวนกระแสท่ีสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้วาท

กรรมการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความตระหนักรู้ใน

ปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนาตามนโยบายรัฐ   ไปจนถึงการปรับเปล่ียนทัศนคติและ

พฤติกรรมของประชาชนให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น ดังงานของ กิตติคุณ ธรรมศิริ (2548) ญานิศา คำภีระ 

(2548) และจิตรกร โพธิ์งาม (2549) ส่วนงานของ กวินธร เสถียร (2559) แม้จะศึกษาวาทกรรม

ส่ิงแวดล้อมผ่านภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นแต่ก็ได้นำเสนอภาพความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับการ

พัฒนาเมือง และได้เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาผ่านตัวละครในเรื่องด้วยการปรับตัวเข้าหากันได้ใน

ท่ีสุด จึงสามารถนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหาทางออกได้ในปัจจุบัน 
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  2.2.2 งานวิจัยเก่ียวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

  ในการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ผู้วิจัยจะ

จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมในต่างประเทศ และงานวิจัย

เกี่ยวกับวาทกรรมอื่น ๆ ในไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    2.2.2.1 งานวิจัยเก่ียวกับวาทกรรมสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ 

   จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวาทกรรมส่ิงแวดล้อม ใน

งานวิจัยไทยยังไม่ปรากฏงานท่ีศึกษาตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีเพียงงานวิจัยของ 

กิตติคุณ ธรรมศิริ (2548) ญานิศา คำภีระ (2548) จิตรกร โพธิ์งาม (2549) และ กวินธร เสถียร 

(2559) ดังท่ีกล่าวไว้ในหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อม ท่ีเน้นการศึกษาวาทกรรม

ส่ิงแวดล้อมและวาทกรรมการพัฒนาในด้านของบทบาท หน้าท่ีของวาทกรรมและการส่ือความหมาย

ด้านส่ิงแวดล้อม แต่ยังไม่มีผู้ใดท่ีศึกษาวาทกรรมส่ิงแวดล้อมโดยใช้แนวการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์

เชิงวิพากษ์มาเป็นกรอบในการศึกษามาก่อน ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้างานวิจัยในต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่ง

งานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมในต่างประเทศ ได้แก่ งานวิจัยของ ชู โป หลิว (Shubo Liu, 

2015) ท่ีใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วาทกรรมโฆษณาท่ี

ผลิตโดยบริษัทออนไลน์ 4 แห่ง ในประเทศจีน ดังนี้ 

   ชูโป หลิว (Liu, 2015) ศึกษาเรื่อง “Advertising greenness in China: a 

critical discourse analysis of the corporate online advertising discourse”  เพื่ อ ศึ ก ษ า

ลักษณะวาทกรรมโฆษณาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือท่ีเรียกว่า โฆษณาสีเขียว จากเว็บไซต์

บริษัทออนไลน์ 4 แห่ง ในประเทศจีน ได้แก่ บริษัทข้ามชาติ 2 แห่ง และบริษัทท้องถิ่น 2 แห่ง เพื่อ

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและ/หรือความแตกต่างระหว่างวาทกรรมการโฆษณาในบริษัทท้ังสอง

ประเภท รวมถึงปัจจัยทางสังคมท่ีก่อให้เกิดลักษณะดังกล่าว โดยอาศัยแนวทางการศึกษาวาทกรรม

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) เป็นกรอบในการศึกษา เนื่องจากมีความ

สอดคล้องกับลักษณะกลุ่มตัวอย่างข้อมูล การศึกษาโดยใช้แนวทางดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์ท้ังในตัว

บทและภาพรวมของการผลิตวาทกรรม 

    ผลการวิจัยพบว่า ท้ังบริษัทข้ามชาติและบริษัทท้องถิ่นเริ่มหันมาให้ความ

สนใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ควบคู่ไปกับการพัฒนา

และผลิตสินค้า/บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยโฆษณาสีเขียวมากขึ้น เพื่อแสดงและส่งเสริม
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ภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากในบริบทของประเทศจีนท่ีมี

แนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อมเชิงพาณิชย์ (Commercial Environmentalism) เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจาก

ภาวะทุนนิยมจากโลกตะวันตก ส่งผลให้เกิดกลไกทางการตลาดท่ีเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างไม่มี

ขีดจำกัด แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในด้านของความไม่ชัดเจนในการคุ้มครองทรัพยากรทาง

ส่ิงแวดล้อม บริษัทในประเทศจีนจึงเริ่มสนใจท่ีจะพยายามสร้างความหมายของภาวะท่ีระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ไปพร้อม กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด้วยการสร้างโฆษณาสี

เขียวที่แสดงข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า/บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลจากกระบวนการ

สร้างวาทกรรมความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมขององค์กรในโฆษณาช่วยดึงดูดความสนใจผู้บริโภค

สินค้า/บริการให้เริ่มเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีมีการบริโภคมากเกินไปในปัจจุบันหันมาบริโภคด้วยสินค้าท่ี

มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบริษัทแทน จากการวิเคราะห์โฆษณาสีเขียวในเว็บไซต์ของ

บริษัทท้ัง 4 แห่ง วาทกรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและการสร้างความหมายเกี่ยวกับความ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมขององค์กร 

   จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมใน

ต่างประเทศในงานของ ชูโป หลิว (Liu, 2015) แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม 

จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมในไทยพบว่ายังไม่ปรากฏงานวิจัยใดท่ีนำ

แนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา อีกท้ังยังไม่มีผู้ใดท่ีสนใจศึกษา

จากกลุ่มข้อมูลบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาใน

ประเด็นดังกล่าว เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาษาในด้านการส่ืออุดมการณ์เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

   2.2.2.2 งานวิจัยเก่ียวกับวาทกรรมอื่น ๆ ในไทย 

   กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (2543) ศึกษาเรื่อง “ปริจเฉทเกี่ยวกับชนกลุ่ม

น้อยในประเทศไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์” เพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์

เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในปริจเฉทส่ือมวลชนภาษาไทยผ่านบทความประเภทข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน

และรายการทุ่งแสงตะวัน ผลการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ไทยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับชาวเขาในทำนอง

ลบ สะท้อนเรื่องความมีอคติทางชาติพันธุ์ ด้วยการนำเสนอว่าชาวเขาเป็นบุคคลอื่น เป็นศัตรูของรัฐ

ชาติ ในขณะท่ีรายการทุ่งแสงตะวันเสนอภาพชาวเขาว่าเป็นผู้อนุรักษ์ป่าและเป็นพลเมืองของรัฐชาติ 
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   ชนกพร อังศุวิริยะ (2551) ศึกษาเรื่อง “ความเป็นผู้หญิงในนิตยสารสตรี

สาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์” เพื่อวิเคราะห์กลวิธี

ทางภาษาและอุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงในนิตยสารสตรีสาร 576 ฉบับ โดยเลือกข้อมูลจาก

บทความแสดงความคิดเห็น ถ้อยแถลงหรือบทบรรณาธิการ และคอลัมน์ตอบจดหมายท้ังหมด 3,268 

ตัวบท ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษา 9 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้ทัศนะภาวะ การ

อ้างถึง การใช้คำถามวาทศิลป์ การใช้สำนวน การใช้อุปลักษณ์ การใช้ถ้อยคำนัยผกผัน การใช้มูลบท 

และการใช้สหบท ซึ่งสะท้อนความคิดเกี่ยวกับผู้หญิง 3 ความคิด 1) ความงาม แบ่งเป็นความงามของ

ร่างกายและการตกแต่งร่างกาย 2) พฤติกรรม แบ่งเป็นพฤติกรรมระหว่างเพศและพฤติกรรมการ

แสดงออกและอารมณ์ความรู้สึก 3) การทำหน้าท่ี แบ่งเป็นการทำหน้าท่ีในบ้านและการทำหน้าท่ีนอก

บ้าน ท้ัง 3 ความคิดสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงจะต้องงามและจัดการให้ตัวเองงามได้ มีพฤติกรรมท่ีตก

เป็นรองผู้ชาย และยังมีหน้าท่ีในการเป็นแม่และเมีย 

  สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี (2552) ศึกษาเรื่อง “การนำเสนออุดมการณ์ความ

เป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสำหรับครอบครัว” เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทาง

ภาษากับกับอุดมการณ์ความเป็นแม่ในโฆษณาของนิตยสารรักลูก แม่และเด็ก บันทึกคุณแม่ และ 

MOTHER&BABY รวม 340 ช้ินงาน ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมมีการนำเสนอ 2 รูปแบบ คือโฆษณา

ท่ีส่ือความทางธุรกิจโดยตรงกับบทความเชิงโฆษณา กลวิธีทางภาษาท่ีใช้มี 2 กลวิธี คือ 1) กลวิธี

ทางวัจนภาษา เช่น การกล่าวอ้าง การเลือกใช้ศัพท์ การใช้อุปลักษณ์ 2) กลวิธีอวัจนภาษา เช่น การใช้

ความหมายของภาพ การใช้ตัวอักษรและสี กลวิธีเหล่านี้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับแม่ ได้แก่ แม่คือผู้ท่ี

เหมาะสมกับหน้าท่ีดูแลลูกมากท่ีสุด แม่ต้องเล้ียงดูลูกอย่างดีท่ีสุด แม่ต้องใฝ่หาความรู้ แม่ต้องเก่งรอบ

ด้าน และแม่ต้องสวยและอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ความคิดเหล่านี้เช่ือมโยงกับการโฆษณาสินค้าว่าการ

เลือกใช้สินค้าสามารถเติมเต็มบทบาทแม่ได้อย่างสมบูรณ์ 

   ธีระ บุษบกแก้ว (2553) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีทางภาษากับการนำเสนอ     

อัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่มเกย์ออนไลน์ เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออัตลักษณ์ของกลุ่มเกย์

ออนไลน์จากบทความและคอลัมน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และผู้เขียนเป็นเกย์ ผลการศึกษาพบกลวิธีท่ี

ใช้ส่ืออัตลักษณ์ตนเอง 8 กลวิธี เช่น การเลือกใช้ศัพท์ การใช้มูลบท การกล่าวอ้าง ซึ่งนำเสนอ       

อัตลักษณ์ของเกย์ 8 ประเด็น ได้แก่ 1) เกย์เป็นคนปกติ 2) เกย์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของเพศชาย 3) 

เกย์ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศ 4) เกย์ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคแต่เป็นตัวตนท่ีเกิดตามธรรมชาติ 5) เกย์เป็นกลุ่มคนท่ี

ตกอยุ่ในความกลัวและเกย์ผู้ยอมรับตนเองเป็นผู้ท่ีกล้าหาญ 6) เกย์เป็นผู้โหยหาความรัก 7) เกย์เป็น
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คนท่ีอบอุ่น มีน้ำใจ โดยเฉพาะต่อเกย์ด้วยกัน 8) เกย์คือของปลอม เป็นคนท่ีมีความผิดและหมกมุ่น

เรื่องเพศ ผู้วิจัยสังเกตว่า อัตลักษณ์ดังกล่าวเป็นการนำเสนอด้านบวกของตนเอง แต่ก็ยังมีความคิด

ด้านลบแฝงอยู่ 

  นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์ (2553) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระ

วิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ

อุดมการณ์” เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับไทยและเขมรในวาทกรรม

เหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 9 ช่ือฉบับ ได้แก่ 

กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ และมติชน ต้ังแต่

วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 เป็นเวลา 366 วัน ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษา 2 กลุ่ม คือ 

1) กลวิธีทางภาษาด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ การใช้อุปลักษณ์ 

การใช้นามนัย การใช้มูลบท การใช้คำแสดงทัศนะสภาวะ การใช้ถ้อยคำนัยผกผัน และการกล่าวอ้าง

เพื่อสร้างสหบท 2)  กลวิธีทางภาษาด้านการเรียบเรียงความ ได้แก่ การใช้โครงสร้างของเรื่องเล่า ส่วน

การนำเสนอชุดความคิดสำคัญเกี่ยวกับไทยและเขมร ได้แก่ เขมรมักสร้างปัญหาให้แก่ไทย เขมรใช้เล่ห์

เพทุบาย ไทยดำเนินการตามกฎเกณฑ์ ไทยเพล้ียงพล้ำให้แก่เขมร  

   ศิริพร ภักดีผาสุก (2553) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมความเป็นผู้หญิงใน

นิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย” ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพื่อวิเคราะห์

อุดมการณ์และกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์ความเป็นผู้หญิงในบทความแนะนำวิธีการและ

โฆษณาสินค้าของนิตยสาร 6 ช่ือฉบับ ผลการศึกษาพบว่า บทความและโฆษณาเหล่านี้ได้ถ่ายทอด

อุดมการณ์ความเป็นผู้หญิงท่ีพึงประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) ผู้หญิงท่ีพึงประสงค์จะต้องมีรูปลักษณ์

บางอย่างซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นเครื่องบ่งบอกความสวยสุขภาพดี เช่น รูปลักษณ์ท่ีดูอ่อนเยาว์ ผอม

เพรียว ขาว 2) รูปลักษณ์ท่ีตรงข้ามกับลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยเฉพาะความชราและความอ้วนถูก

นำเสนอว่าเป็นปัญหาและศัตรูของผู้หญิง 3) การปรับเปล่ียนร่างกายเพื่อให้มีรูปลักษณ์ท่ีดูดีสามารถ

ทำได้หากพึ่งสินค้าและบริการท่ีนำเสนอในโฆษณา ส่วนกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์เหล่านี้ 

ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ การใช้มูลบท การใช้อุปลักษณ์ การกล่าวอ้าง การกล่าวเกินจริง และการสร้าง

สหบท  

   วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

อุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 – 2544 : 
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การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” เพื่อศึกษาอุดมการณ์ท่ีส่ือผ่านกลวิธีทางภาษาใน

หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 – 2544 จำนวน 4 หลักสูตร 

โดยอาศัยกรอบมิติท้ังสามตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ ผลการศึกษาพบ

กลวิธีที่ใช้ส่ืออุดมการณ์ 15 กลวิธี เช่น การเลือกใช้ศัพท์ การใช้ประโยคแสดงเหตุผล การใช้ความเช่ือ

ท่ีมีอยู่ก่อน ผ่าน 10 ชุดความคิด อุดมการณ์ท่ีพบในหนังสือทุกเล่ม คืออุดมการณ์เด็ก อุดมการณ์

ความเป็นหญิงและความเป็นชาย วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมพบว่า หนังสือเรียนเป็นวาทกรรมท่ีมีสถาบัน

รับรอง ได้รับการตีความในฐานะความรู้ท่ีเช่ือว่าถูกต้อง เพราะผลิตโดยหน่วยงานด้านการศึกษาของ

รัฐ อีกท้ังยังเข้าถึงประชาชนทุกระดับ อุดมการณ์จึงส่งผลต่อสังคมวงกว้าง วิถีปฏิบัติทางสังคมและ

วัฒนธรรมพบว่า อุดมการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคมไทยหลายประการ เช่น ความอาวุโส 

ระบบอุปถัมภ์ พุทธศาสนา รวมถึงนโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย ขณะเดียวกันอุดมการณ์ก็

ส่งผลต่อความคิดของคนในสังคม เช่น การนำเสนอภาพอุดมคติของบุคคลหรือส่ิงต่าง ๆ งานวิจัยนี้

แสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนเป็นวาทกรรมผลิตซ้ำอุดมการณ์ของรัฐเพื่อให้เด็กเป็นสมาชิกสังคมท่ีดี

ตามท่ีรัฐเห็นว่าเหมาะสม แต่บางครั้งอุดมการณ์เหล่านั้นอาจส่ือภาพไม่เป็นกลางซึ่งอาจนำไปสู่ความ

ไม่เท่าเทียมกันในสังคมในท่ีสุด 

  คชาธิป พาณิชตระกูล (2556) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

อุดมการณ์ว่าด้วยชายรักชายในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2555 : การศึกษาวาทกรรม

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์” เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์เกี่ยวกับชายรักชายในข่าวและ

บทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 6 ช่ือฉบับ ตีพิมพ์ต้ังแต่ 1 

มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบกลวิธีทางวัจนภาษา 11 กลวิธี เช่น การ

เลือกใช้คำ การใช้มูลบท การใช้ทัศนภาวะ อวัจนภาษา 4 กลวิธี เช่น การตัดและเน้นข้อความ การใช้

สีส่ือความหมาย กลวิธีเหล่านี้ประกอบวร้างภาพแทนว่าชายรักชายเป็นพวกวิปริตผิดเพศ ตัว

ประหลาด และตกเป็นจำเลยสังคม ทำให้คนในสังคมรู้สึกรังเกียจและกีดกันคนกลุ่มนี้ออกจากสังคม 

นอกจากนี้ยังนำเสนออุดมการณ์ 2 ส่วน คือ อุดมการณ์ท่ีตอกย้ำวาทกรรมกระแสหลัก 3 อุดมการณ์ 

ได้แก่ ชายรักชายยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคม ชายรักชายมักแสดงออกแตกต่างกับบรรทัดฐานทาง

สังคม ชายรักชายมักหมกมุ่นกับเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ อีกส่วนคืออุดมการณ์ท่ีต่างไปจาก   

วาทกรรมกระแสหลัก 2 อุดมการณ์ ได้แก่ ชายรักชานทำส่ิงต่าง ๆ ได้เหมือนคนท่ัวไป และชายรักชาย

ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยสังเกตว่า อุดมการณ์ส่วนหลังนี้หากมองผิว

เผินเป็นเรื่องดี แต่แท้จริงแล้วกลับยิ่งตอกย้ำชุดความคิดในส่วยแรกให้ชัดยิ่งขึ้น 
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   ชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

อุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์” โดยอาศัยกรอบ

มิติท้ังสามของแฟร์คลัฟ ศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ผลการศึกษาพบ

กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์ 14 กลวิธี แบ่งเป็น กลวิธีแสดงความเช่ือท่ีมีอยู่ก่อน กลวิธีการช้ีนำ 

และกลวิธีเสริมการช้ีนำ อุดมการณ์ท่ีถ่ายทอดผ่านวาทกรรม ได้แก่ อุดมการณ์ชะตานิยม อุดมการณ์

ความสุข อุดมการณ์สมาชิกท่ีพึงประสงค์ และอุดมการณ์ชนช้ัน วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมพบว่า คำ

พยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่ือสารท่ีผู้รับการพยากรณ์เป็นผู้ยอมรับอำนาจของโชคชะตาและมี

แนวโน้มท่ีจะเช่ือหมอดู ชุดความคิดต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่าน นอกจากนี้ การเผยแพร่ผ่าน

ส่ือมวลชนยังทำให้ส่งสารไปยังผู้รับพยากรณ์ได้ง่ายและจำนวนมาก ส่วนวิถีปฏิบัติทางสังคมและ

วัฒนธรรมพบว่า  อุดมการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับค่านิยมในสังคมไทยหลายประการ เช่น ความเช่ือ

เรื่องโหราศาสตร์ ระบบอาวุโส ความคิดชายเป็นใหญ่ งานวิจัยนี้ทำให้เห็นว่าวาทกรรมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการขัดเกลาและจัดระเบียบทางสังคมซึ่งผู้รับสารอาจไม่ตระหนักถึงบทบาทดังกล่าว ส่วน

การผลิตซ้ำอุดมการณ์ชะตานิยมอาจมีส่วนทำให้คนยอมรับปัญหาโดยไม่คิดแก้ไขและเห็นว่าความไม่

เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลเป็นเรื่อธรรมดา เพราะเป็นส่ิงท่ีโชคชะตากำหนดมาแล้ว  

   สุนทรี โชติดิลก (2560) ศึกษาเรื่อง “บุญ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

อุดมการณ์ในวาทกรรมท่ีผลิตโดยวัดพระธรรมกาย” เพื่อวิเคราะห์ชุดความคิดเกี่ยวกับบุญท่ีส่ือผ่าน

กลวิธีทางภาษาในส่ือท่ีผลิตโดยวัดพระธรรมกายตามแนวการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ

แฟร์คลัฟ ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมส่ือของวัดพระธรรมกายได้ถ่ายทอดอุดมการณ์บุญผ่าน 3 ชุด

ความคิด ได้แก่ บุญ วิธีการบุญ และอานิสงส์บุญของวัดพระธรรมกาย ส่งผลให้ผู้ศรัทธาเกิดพฤติกรรม

การทำบุญ 3 ประการ ได้แก่ การทำบุญแบบขวนขวาย แบบทุ่มเท และแบบสะสมบุญ วิถีปฏิบัติทาง

วาทกรรมพบว่า ผู้บริโภคส่ือยินยอมปฏิบัติตามความคิดท่ีผู้ผลิตวาทกรรมนำเสนอ อีกท้ังยังมีการ

เผยแพร่ส่ือทางออนไลน์ทำให้ผู้ศรัทธาบริโภคได้สะดวกและกระจายไปสู่ผู้ศรัทธารายใหม่ได้ง่าย ส่วน

วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมพบว่า ชุดความคิดเรื่องบุญท่ีเผยแพร่โดยวัดพระธรรมกายมี

ความสัมพันธ์กับความคิดเรื่องบุญในพระไตรปิฎกและอรรถกถา อีกท้ังยังเกี่ยวข้องกับความคิดและ

ความเช่ือในสังคมไทยหลายประการ ขณะเดียวกันชุดความคิดเรื่องบุญก็อาจส่งผลต่อความคิดความ

เช่ือของผู้บริโภควาทกรรมในด้านต่าง ๆ งานวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า ส่ือของวัดพระธรรมกายมิได้เป็นการ

สอนให้ปุถุชนทำบุญเพื่อสละความโลภตามคำสอนพุทธศาสนา แต่กลับตอกย้ำให้โลภในการทำบุญ

และสะสมมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การทำบุญเกินกำลัง  
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    จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยทราบแนวทางการศึกษา

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ว่าต้องพิจารณาตามกรอบมิติท้ังสามของแฟร์คลัฟ ได้แก่ ตัวบท วิถี

ปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนงานวิจัยท่ีผ่านมานั้นจะเป็น

การศึกษาในประเด็นทางสังคมท่ีหลากหลาย ได้แก่ วาทกรรมแฝงอคติ ดังงานของ กฤษดาวรรณ   

หงศ์ลดารมภ์ (2543) และนิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์ (2553) วาทกรรมเพศสภาวะ ในงานของ ชนกพร    

อังศุวิริยะ (2551) สุคนธรัตน์  สร้อยทองดี (2552) ศิริพร ภักดีผาสุก (2553) และ คชาธิป        

พาณิชตระกูล (2556)  วาทกรรมกลุ่มชายขอบ ในงานของ ธีระ บุษบกแก้ว (2553) วาทกรรมสถาบัน 

ในงานของ วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2554) และ วาทกรรมความเช่ือ ในงานของ ชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) 

และ สุนทรี โชติดิลก (2560) งานศึกษาท้ังหมดนี้เป็นการศึกษาในวาทกรรมท่ีผลิตโดยส่ือสาธารณะ 

สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้าง ตอกย้ำ และผลิตซ้ำของส่ือมวลชนไทยในประเด็นต่าง ๆ งานวิจัย

เหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีจะทำให้รู้เท่าทันอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ในวาทกรรมเหล่านั้น 

    อนึ่ ง  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิ จัยพบว่ ายั งไม่ มี ผู้ ใด ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในบทความท่ีเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีเพียงประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมในส่ืออื่นท่ีมี

ความใกล้เคียงกัน แต่มิได้ศึกษาโดยใช้วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นกรอบในการศึกษา อีกท้ังมิได้

ศึกษาในกลุ่มข้อมูลท่ีผู้วิจัยจะนำมาศึกษา ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยจะ

วิเคราะห์ตามแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพื่อเผยให้เห็นการถ่ายทอดอุดมการณ์

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมสู่สังคมผ่านกลวิธีทางภาษา รวมท้ังมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

ความสำคัญของส่ิงแวดล้อมไปจนถึงการเปล่ียนเจตคติและปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 
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บทที่ 3 

ชุดความคิดที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 

 จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้วิจัยพบกลวิธีทางภาษาท่ีสัมพันธ์

กับชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมซึ่งปรากฏผ่านชุดความคิดสำคัญ 7 ชุดความคิด ได้แก่ 1) ชุด

ความ คิด เกี่ ย วกับการอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ  2 ) ชุดความ คิด เกี่ ย วกับการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 3) ชุดความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 4) ชุดความคิด

เกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร 5) ชุดความคิดเกี่ยวกับข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน

ส่ิงแวดล้อม 6) ชุดความคิดเกี่ยวกับกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 7) ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่า     

ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1 ชุดความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรปรากฏชุดความคิด

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุกคนใน

สังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม 

   จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้คำแสดงทัศนภาวะ การใช้อุปลักษณ์ การใช้สหบท 

การใช้บทประพันธ์ และการใช้คำถามเชิงวาทศิลป ์ดังนี้ 

   3.1.1.1 การใช้คำแสดงทัศนภาวะ 

    คำแสดงทัศนภาวะท่ีปรากฏในกลุ่มข้อมูลบทความเป็นถ้อยคำท่ีแสดง

เจตนาบางอย่างของผู้เขียนเพื่อช้ีนำให้ผู้อ่านเกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแสดงเนื้อหา

เกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้ฟังจะกระทำในอนาคต (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 196-197) จากการศึกษาพบคำ

แสดงทัศนภาวะท่ีปรากฏในบทความบนเว็บไซต์ ได้แก่คำว่า ต้อง สมควร ควร เพื่อชักจูงให้ผู้อ่าน

ทราบว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคม มิใช่

หน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
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ตัวอย่างท่ี 1  ผมเห็นว่านี่เป็นโครงการบุกเบิกท่ีสำคัญยิ่ง เพราะทิศทางของอนาคตนั้น การรักษา

  ผืนป่าตลอดจนฐานทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ชายฝ่ังทะเล 

  หรือแม่น้ำลำธาร ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 1) 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทความท่ีผู้เขียนกล่าวถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ยก ‘โครงการจอมป่า’ (JOMPA /Jointed Management of Protected 

Areas) หรือ ‘โครงการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม’ ซึ่งเป็นโครงการการทำงานอนุรักษ์ผืนป่า

ตะวันตกร่วมกับชาวบ้านมาเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการนั้นต้อง

อาศัยความร่วมมือจากบุคคลหรือชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ จะเห็นได้ว่าผู้เขียนมีการใช้คำว่า ต้อง เพื่อ

ช้ีนำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้นั้น จำเป็นต้องให้ประชาชนทุกคนทำงาน

ร่วมกันถึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งประชาชนทุกคนท่ีกล่าวถึงนั้นได้รวมถึงตัวผู้อ่านด้วยนั่นเอง 

ตัวอย่างท่ี 2  การท่ีจะดูแลรักษาป่าท่ีกำลังฟื้นฟูได้นั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกับชุมชนในบริเวณ

  นั้นช่วยดูแล โดยวิธีการท่ีได้ผลท่ีสุดคือชุมชนต้องมีจิตสำนึกในการรักษาป่า เห็นค่า

  ของป่า แต่การท่ีจะทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของป่านั้นอาจเป็นเรื่องท่ียาก จึงต้องสร้าง

  แรงจูงใจให้กับชุมชน นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าถ้ามีการรักษาป่าแล้วจะได้รับ 

  ประโยชน์อะไรจากป่า ซึ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจท่ีสำคัญ อาทิ การ

  ได้ผลิตภัณฑ์จากป่าแล้วนำไปขาย รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งเมื่อชาวบ้าน

  ได้รับประโยชน์จากป่าแล้ว ก็อยากจะรักษาป่าให้สมบูรณ์ไว้เพื่อท่ีจะรักษาประโยชน์

  เหล่านั้นไว้ 

(ปลูกให้เป็นป่า) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้คำแสดงทัศนภาวะ คือคำว่า ต้อง เพื่อช้ีนำให้

ผู้อ่านเห็นว่าการจะอนุรักษ์ป่าได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีด้วย  

ตัวอย่างท่ี 3 ป่าไม้เป็นทรัพยากรของชาติเป็นสมบัติส่วนรวมของคนท้ังประเทศ ไม่ได้ให้ประโยชน์

  เฉพาะต้นไม้ท่ีตัดออกมาขายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพย์ส่วนรวมที่ให้ความอุดม 

  สมบูรณ์แก่ดินและน้ำ ควบคุมความผันแปรของดินฟ้าอากาศ เป็นทรัพยากรท่ีเกิดมา

  คู่กับแผ่นดิน เป็นสมบัติส่วนรวมของคนท้ังชาติท่ีคนไทยทุกคนควรจะได้ร่วมกัน 
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  ปกป้องคุ้มครองไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่เฉพาะแต่คนรุ่นนี้เท่านั้น แต่ 

  สมควรจะได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเพื่อท่ีจะให้ทรัพย์ 

  ส่วนรวมนี้คงอยู่เป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานไทยทุกคนมิใช่หรือ 

(เบื้องหลังการทำไม้ท่ีเข่ือนเช่ียวหลาน) 

   ผู้เขียนได้ช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพย์ของประชาชนทุกคนใน

ประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีควรจะร่วมด้วยช่วยกันปกป้องทรัพยากรของส่วนร่วมไว้ใหค้ง

อยู่ต่อไป 

   3.1.1.2 การใช้อุปลักษณ์ 

  การใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งท่ีผู้เขียนใช้ส่ือสารเพื่อให้เกิด

จินตภาพบางอย่างและเพื่อให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่านในลักษณะพรรณนาให้ผู้อ่าน

มองเห็นภาพและเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกล่าวถึงด้วยการเปรียบเทียบและทำให้การส่ือแทน

ความคิดของผู้เขียนมีสีสันมากขึ้น (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 209) 

  จากการวิเคราะห์บทความในเว็บไซต์พบว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้        

อุปลักษณ์เพื่อส่ือถึงชุดความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม โดย

ปรากฏกลวิธีประเภทอุปลักษณ์เชิงภาพพจน์ (figurative metaphor) ซึ่งเป็นการใช้ภาษาเพื่อแสดง

การเปรียบเทียบในลักษณะท่ีนำเอาส่ิงท่ีต่างกัน 2 ส่ิงหรือมากกว่าแต่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกัน

หรือคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบกันในลักษณะการเปรียบเป็นโดยใช้คำเช่ือม เป็น และอาจรวมไปถึง

การใช้ความเปรียบแบบอุปมาท่ีเป็นการเปรียบเหมือนด้วย (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 209)  

ตัวอย่างท่ี 4 จากคนไม่กี่คนในวันแรก หลอมรวมเป็นกระแสอนุรักษ์ผืนป่าแม่วงก์ สะสมเหมือน

  หยดน้ำก่อรวมเป็นพลังหวังสร้างแรงสะท้าน ให้สังคมหันกลับมามองว่าธรรมชาติถูก

  ทำร้ายจนเกินพอแล้ว ส่งสาส์นสู่ผู้บริหารประเทศให้หยุดคิดเพื่อฟังมุมมองอีกด้าน

  หนึ่งและหาทางออกร่วมกัน 

(กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบทความท่ีมีเนื้อหารายงานกิจกรรมเดิน

เท้าจาก อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือ

ต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อคัดค้าน EHIA 
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โครงการสร้างเข่ือนแม่วงก์ โดยมีการเปรียบประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการคัดค้านเป็นพลังมวลชนท่ีทำ

หน้าท่ีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกทำลายจากการสร้างเข่ือน เหมือน หยดน้ำหลายหยดท่ีก่อ

รวมกันจนมีพลังอันยิ่งใหญ่สามารถส่งสาส์นไปยังผู้บริหารประเทศได้ 

ตัวอย่างท่ี 5 การคัดค้านในครั้งนี้คงยากท่ีจะสำเร็จหากขาดแนวร่วมที่ถ่ายภาพและถ่ายทอด 

  เรื่องราวการเดินทางผ่านส่ือออนไลน์ส่วนตัวจนเกิดเป็นคล่ืนแห่งการอนุรักษ์ครั้ง

  ใหญ่ท่ีสุดนับต้ังแต่การต่อต้านเข่ือนน้ำโจน 

(กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร) 

   ผู้เขียนได้เปรียบประชาชนท่ีเป็นแนวร่วมในการคัดค้านการสร้างเข่ือนแม่

วงก์ เป็นคล่ืน ท่ียิ่งใหญ่และมีพลัง 

ตัวอย่างท่ี 6 ไม่ว่าในวงการใด ต่างจำเป็นต้องสร้างคล่ืนลูกใหม่มารับช่วงต่อ ในวงการอนุรักษ์

  ก็เช่นกัน ต้องเริ่มปลูกฝังความคิดเชิงอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน โดยใช้กุศโลบาย 

  สอดแทรกแนวคิดในกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม 

([PHOTO ESSAY] โลกใบเล็ก ของเด็กรักษ์ป่า) 

   ผู้เขียนได้ใช้สำนวน คล่ืนลูกใหม ่เพื่อเปรียบเยาวชนหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมี

การศึกษาและมีความคิดก้าวหน้าท่ีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แทนคน

รุ่นเก่า 

   3.1.1.3 การใช้สหบท 

  สหบทเป็นลักษณะของตัวบทท่ีส่ือให้รู้ว่ามีความคิดอื่นหรือตัวบทอื่นท่ีมีอยู่

ก่อนแล้วปรากฏอยู่ด้วย ตัวบทปัจจุบันได้มีความสัมพันธ์เชิงตอบสนอง ตอบโต้ หรือปฏิสัมพันธ์กับตัว

บทหรือวาทกรรมท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเหล่านั้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 

212-213) 

  จากการวิเคราะห์บทความในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการ

ใช้สหบทเพื่อส่ือถึงชุดความคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม โดยปรากฏเป็น

ประเภทสหบทวาทกรรม (interdiscursivity) คือการใช้ถ้อยคำหรือแบบของการพูดท่ีแสดงวงศัพท์ใน

ชุดความคิดของวาทกรรมอื่น ผู้เขียนได้นำคำศัพท์ดังกล่าวมานำเสนอและเรียบเรียงอยู่ในตัวบทของ

ตนอย่างแนบเนียน เรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 214)  
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ตัวอย่างท่ี 7 “ยุคเข่ือนน้ำโจนมันเป็นบุญของประเทศท่ีมีหลายภาคส่วนออกมาต่อสู้เนื่องจากไม่

  เห็นด้วยท้ังนักศึกษา นักข่าว กลุ่มสตรีเนื่องจากมีแม่ค้าเยอะ บ้างก็เป็นแม่ค้าขายผัก 

  หลายคนมีฝีมือในการทำอาหาร ก็ช่วยกันระดมทำอาหารได้อย่างสบาย เวลา 

  ประท้วงหน้าศาลหลักเมือง ท้ังกระทะใบบัวเรายกขึ้นยกลงกันเป็นว่าเล่น ทำอาหาร

  เล้ียง และกลายเป็นความผูกพัน พอไปต่อสู้และมีข้อมูลก็มีความรู้สึกว่าหากเราไม่สู้

  เราก็ต้องทนร้อนอย่างนี้” 

(30 ปี การคัดค้านเข่ือนน้ำโจน จากความทรงจำของคนในเหตุการณ์) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการใช้ถ้อยคำท่ีอยู่ในแวดวงคำศัพท์ของพุทธ

ศาสนา คือคำว่า บุญ ซึ่งผู้เขียนได้นำมาผนวกกับชุดความคิดเรื่องการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติของคน

ในสังคม โดยส่ือให้เห็นว่าการท่ีประชาชนทุกคน แม้จะมาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ใช่เพียงคนในแวด

วงนักอนุรักษ์ หากมีความกล้าท่ีจะต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติก็นับเป็นความโชคดียิ่งของ

วงการส่ิงแวดล้อมไทย 

   นอกจากนี้ ยังปรากฏสหบทประเภทสหบทปรากฏรูป (manifestation 

intertextuality) คือรูปภาษาท่ีแสดงขอบเขตของความคิดหรือตัวบทอื่นแทรกอยู่อย่างชัดเจน (จันทิ

มา อังคพณิชกิจ, 2561: 213) จากการศึกษาพบว่า ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการอ้างอิงถึงรายงานวิจัยเพื่อ

สร้างความน่าเช่ือถือให้กับชุดความคิดอีกด้วย เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 8 ความตอนหนึ่งของบทคำย่อรายงานนำเสนอทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก สืบ 

  อธิบายว่า ป่าอนุรักษ์ผืนนี้ นับได้ว่าเป็นผืนป่าธรรมชาติท่ีมีคุณค่าและมีความสำคัญ

  ยิ่งต่อการอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า... 

  ...รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของผืนป่าแห่งนี้โดยการเสนอช่ือไปยังองค์การ 

  สหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อท่ีจะให้ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง เป็นมรดกทาง 

  ธรรมชาติของโลก ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อคงไว้ซึ่งการดูแลรักษา

  พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มิให้สูญพันธุ์ไปจากถิ่นกำเนิดด้ังเดิม  และการท่ีป่าผืนนี้จะ 

  ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการนานาชาติท่ีเป็นสมาชิก ให้เป็นมรดกทาง 

  ธรรมชาติแห่งหนึ่งของโลกหรือไม่ ก็อยู่ท่ีพวกเราคนไทยทุกคนจะได้ช่วยกัน 

  สนับสนุนในการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์

  ในรูปแบบของความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยาท่ีนับวันแต่จะถูกทำลายลง... 
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(สืบ นาคะเสถียร กับการคัดค้านเข่ือนน้ำโจน –  

สัมปทานไม้ท่ีห้วยขาแข้ง สู่การเป็นมรดกโลก) 

   การใช้กลวิธีสหบทข้างต้น ผู้เขียนได้อ้างอิงคำพูดแบบรายงานตรง (direct 

speech) คือ ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน โดยนำข้อความส่วนหนึ่งจากรายงานวิจัยการ

เสนอทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก ของ สืบ นาคะเสถียร มาอ้างอิง และข้อความส่วนหนึ่งก็ได้

ช้ีให้เห็นว่าการท่ีป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง จะได้รับเสนอช่ือเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกหรือไม่นั้น 

เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องช่วยกันดูแลรักษา การท่ีผู้เขียนระบุถึงแหล่งท่ีมาของข้อความไว้

อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งจากรายงานวิจัย จะทำให้ชุดความคิดดูน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 9 รตยา จันทรเทียร กล่าวว่า การท่ีเราเข้าไปประชุมกับชาวบ้าน เพื่อช้ีแจงถึงกิจกรรม

  โครงการท่ีจะเกิดขึ้น และชักชวนให้ชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ 

  รวมถึงการเดินสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นท่ีของสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง 

  หมู่บ้าน การดึงชุมชนเข้ามาร่วมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ

  งาน และร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในการเฝ้าระวังและช่วยกันอนุรักษ์ดูแลป่าและสัตว์ป่า 

  ส่ิงสำคัญคือชุมชนท่ีจะเข้ามาดูแล ภาณุเดช เกิดมะลิ มองว่า การท่ีชุมชนจะต้องเข้า

  มาดูแลนั้นต้องมองว่าทำอย่างไรในการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านรู้สึกอยากท่ีจะมี

  ส่วนในการดูแลสัตว์ป่าในพื้นท่ีท่ีเป็นบ้านของเราทุกคน ก็คือเป็นบ้านของสัตว์ป่า

  และเราทุกคน ซึ่ง UNDP ได้มอบหมายให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้ามาเป็นตัวกลาง

  ในการประสานงานกับชุมชนและเจ้าหน้าท่ี ท้ังนี้หัวใจสำคัญของการเคล่ือนงานใน

  พื้นท่ีนี้ก็คือเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและ 

  ตะวันตกท่ีทำงานร่วมกับชุมชน 

(แรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก) 

   บทความข้างต้นเป็นบทความเกี่ยวกับ “โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ

และแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก” ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนงานพิทักษ์ผืนป่า

และถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งในพื้นท่ีมรดกโลก ผู้เขียนได้อ้างอิงคำพูดของ รตยา จันทรเทียร ประธานท่ี

ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อช้ีให้เห็นว่า

การจะอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่า 

มิใช่หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าเพียงอย่างเดียว 
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   3.1.1.4 การใช้บทประพันธ์ 

  บทประพันธ์เป็นศิลปะการประพันธ์ประเภทหนึ่งในภาษาไทยท่ีต้องอาศัย

คุณสมบัติทางเสียงและคำในภาษามาเรียงร้อยให้มีสัมผัส จังหวะและทำนองเกิดขึ้นในตัวบทอย่างมี

กฎเกณฑ์หรือท่ีเรียกว่า ฉันทลักษณ์ เพื่อส่ือแทนความคิดหรือประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 217) 

  จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปรากฏ

การใช้กลวิธีการใช้บทประพันธ์เพื่อส่ือถึงชุดความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุก

คนในสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 10 ป่าไม้ให้ร่มเย็น  อีกท้ังเป็นแหล่งทรัพย์น้ำ 

 ต้นไม้เป็นสินค้า  น้ำ-ดิน-ฟ้า เป็นผลพลอยได้ 

 รักเถิดช่วยรักษา  ปกป้องป่าให้พ้นภัย 

 ถ้าขาดซึ่งป่าไว้  ประชาไทยคงล่มจม 

 บุกรุกแผ้วถางป่า  ผลได้มาคงไม่สม 

 น้ำท่วมดินทับถม  ต้องซานซมเม่ือภัยมา 

 ทรัพยากรป่าไม้  หากรู้จักใช้มีคุณค่า 

 ต้นทุนเก็บรักษา  แม้ชาติหน้ายังเหลือเฟือ 

(คำขวัญ – ป่าไม้) 

  บทประพันธ์ข้างต้นเป็นบทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ท่ีแต่งขึ้นโดย 

สืบ นาคะเสถียร ท่ีได้แสดงความรู้สึกและทัศนคติท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาจึงเป็นการ

บรรยายถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ จึงได้เชิญชวนให้คนในสังคมร่วมกันรักษาป่าอันจะเห็น

ได้จากข้อความ รักเถิดช่วยรักษา ปกป้องป่าให้พ้นภัย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากการตัด

ไม้ทำลายป่าท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงสำคัญท่ีทุกคนในสังคมควรจะ

ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

ตัวอย่างท่ี 11 กดปุ่มปิด เสียงได้ มิให้บ่น 

  กดปุ่มปิด เสียงมวลชน ห้ามสงสัย 

  กดปุ่มปิด กลบภาพ คนจัญไร 

  กดปุ่มปิด บ่อยไป สัตว์สูญพันธุ์ 
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(เราขอพูดในนามของสัตว์ป่า) 

   ในวาระครบ 1 เดือน เหตุการณ์การล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิสืบ

นาคะเสถียรได้เรียบเรียงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประชาชนได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อทวงความยุติธรรม

ให้กับเสือดำ บทประพันธ์ข้างต้นเป็นบทประพันธ์จาก Headache Stencil ศิลปินแนวกราฟฟิต้ีท่ีได้  

โพสต์คู่กับภาพเสือดำและเครื่องหมายปิดเสียง (mute) ซึ่งเป็นงานท่ีเขาพ่นไว้บนกำแพงริมถนนสาย

หนึ่ง ซึ่งต่อมาไม่นานภาพกราฟฟิต้ีเสือดำนี้ก็ถูกลบไปจากกำแพง ส่วนหนึ่งของข้อความได้ส่ือถึงการ

แสดงออกของมวลชนท่ีได้พยายามส่งเสียงทวงความยุติธรรมให้กับการตายผิดธรรมชาติของเสือดำแต่

กลับถูกปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดด้วยการถูกลบภาพดังกล่าวออกไป 

  นอกจากบทประพันธ์ท่ีใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งแล้ว ยังปรากฏบทเพลงท่ี

แต่งขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ แต่ให้ความสำคัญกับคำร้องและท่วงทำนอง เพื่อส่ือ

ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 12 …ล้านคนตะโกน หัวใจเป็นหนึ่ง ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย คนใจร้าย นี่มันสมควรใช่

  ไหมท่ีเรียกว่าคน ใจมันหาย อยากบอกให้รู้เอาไว้ว่าเราจะไม่ทน หัวใจเสือดำอย่า

  ปล่อยมันให้เงียบงัน มารับกรรมส่ิงนั้นท่ีคุณก่อ หัวใจสีดำตะโกนอยากให้โลกฟัง จะ

  รอวันนั้น วันท่ีความเป็นธรรมทอแสง... 

(เสือดำต้องไม่ตายฟรี พลังสาธารณชนต่อคดีล่าสัตว์ป่าท่ีทุ่งใหญ่ฯ 2561) 

   ตัวอย่างข้างต้นคือส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงท่ีช่ือว่า ‘หัวใจเสือดำ’ เพลงของ 

วงเรโทรสเปกต์ท่ีได้แต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่เฉพาะกิจ ‘Retrospect : Heart of the 

Panther หัวใจเสือดำ’ เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2561 เนื้อเพลงมีข้อความท่ีส่ือถึงการเชิญชวนให้คนใน

สังคมร่วมเป็นกระบอกเสียงให้หันมาสนใจประเด็นปัญหาการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร 

   3.1.1.5 การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 

  คำถามวาทศิลป์ คือคำถามท่ีไม่ต้องการคำตอบ แต่เว้นท่ีว่างให้ผู้อ่านได้คิด

หาคำตอบเอง และผู้เขียนคาดหวังให้ผู้อ่านคิดตอบให้ได้อย่างถูกต้องตรงกับท่ีผู้เขียนต้องการ (ธีระ 

บุษบกแก้ว, 2553: 61, อ้างจาก Fowler, 1991: 40) จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธีดังกล่าวในการท้ิงท้ายเพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอันเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม 
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ตัวอย่างท่ี 13 ป่าไม้เป็นทรัพยากรของชาติเป็นสมบัติส่วนรวมของคนท้ังประเทศ ไม่ได้ให้ประโยชน์

  เฉพาะต้นไม้ท่ีตัดออกมาขายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพย์ส่วนรวมที่ให้ความอุดม 

  สมบูรณ์แก่ดินและน้ำควบคุมความผันแปรของดินฟ้าอากาศ เป็นทรัพยากรท่ีเกิดมา

  คู่กับแผ่นดิน เป็นสมบัติส่วนรวมของคนท้ังชาติท่ีคนไทยทุกคนควรจะได้ร่วมกัน 

  ปกป้องคุ้มครองไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่เฉพาะแต่คนรุ่นนี้เท่านั้น แต่ 

  สมควรจะได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเพื่อท่ีจะให้ทรัพย์   

  ส่วนรวมนี้คงอยู่เป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานไทยทุกคนมิใช่หรือ 

(เบ้ืองหลังการทำไม้ท่ีเข่ือนเช่ียวหลาน) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทความท่ีได้กล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนรวมของทุก ๆ คนในสังคม ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นหน้าท่ีของ

ทุกคนท่ีควรจะช่วยกันปกป้องรักษาไว้เป็นมรดกไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มิใช่นำไป

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อกลุ่มคนบางกลุ่ม ผู้เขียนจึงได้ใช้กลวิธีคำถามเชิงวาทศิลป์ท้ิงท้ายว่า

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจึงสมควรท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ มิใช่หรือ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการตระหนักตาม 

ตัวอย่างท่ี 14 “ธรรมชาติมีความจริงแท้ ฝนตกทำให้ทุกคนเปียก ถ้าอากาศหนาวทุกคนก็หนาว 

  ทำไมทุกวันศุกร์จะเห็นคนออกไปเท่ียวป่า ไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีทางธรรมชาติ 

  ทะเล ภูเขา น้ำตก ทำไมเวลาอยู่ในเมืองคนไม่กล้าท่ีจะถอดรองเท้าเดิน แต่ทำไมใน

  ธรรมชาติท่ีเต็มไปด้วยผืนดิน เราอยากจะถอดรองเท้าเหยียบย่ำเอาความเย็น 

  บางอย่างเข้ามาในร่างกาย เพราะความจริงแท้ลึกๆ คนเราโหยหาธรรมชาติมาก ๆ 

  สุดท้ายแล้ว ธรรมชาติกับคนเป็นเรื่องเดียวกันและเราท้ิงกันไม่ได้” 

(ป่ากับเมือง เรื่องเดียวกัน) 

   ตัวอย่างข้างต้นผู้เขียนได้ใช้คำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านได้ต้ังคำถามกับ

ตนและคิดตามว่า สุดท้ายแล้ว มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อกัน ดังนั้น การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องท่ีทุกคนในสังคมจะละเลยไม่ได้ 

ตัวอย่างท่ี 15 เมื่อเทียบกันแล้ว เสือกระต่ายคงไม่ต่างไปจากดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน แม้เรา

  มองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าในเวลากลางวัน แต่ภาพถ่ายท่ีส่ือสารออกมาทำให้เรา
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  ทราบโดยท่ัวกันว่ามันมีอยู่ในผืนป่าจริง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าเรื่องน้อยใหญ่ก็

  เป็นส่ิงสำคัญท่ีควรอนุรักษ์ปกปักษ์รักษา 

  ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีเราจะร่วมกันรักสัตว์ป่า รักท้องฟ้า รักธรรมชาติท่ีสำคัญเหล่านี้ 

  ให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน เหมือนดวงดาวที่ยังคงทอแสงสุกสกาวอยู่บน 

  ฟากฟ้า 

(ปริญญา ผดุงถิ่น – ภาพถ่ายเสือกระต่ายบอกอะไรกับเรา) 

   บทความข้างต้นเป็นบทความสัมภาษณ์ ปริญญา ผดุงถิ่น ช่างภาพสัตว์ป่า 

เจ้าของผลงาน ‘ภาพเสือกระต่าย’ สัตว์ป่าหายากท่ีไม่มีภาพถ่ายปรากฎให้เห็นมานาน ต้ังแต่ถูกพบ

อย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2458 การค้นพบสัตว์หายากในรอบหลายสิบปีช่วยสะท้อนให้เห็น

ว่าป่าในประเทศไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ และในบทสัมภาษณ์นี้ช่างภาพผู้ให้สัมภาษณ์ก็ได้

ชวนต้ังคำถามกลับว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ท่ีทุกคนในสังคมจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้สัตว์หายากเหล่านี้อยู่คู่กับป่าไทยต่อไป 

 3.2 ชุดความคิดเก่ียวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  ชุดความคิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นการนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับ

สาเหตุท่ีทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย และกลุ่มบุคคลท่ีทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ประกอบด้วย 5 ชุดความคิด ได้แก่ 1) ลัทธิบริโภคนิยมเป็นต้นเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2) โครงการพัฒนาจากรัฐบาลคือตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 3) การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นการกระทำท่ีน่ารังเกียจ 4) กิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย 5) 

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือการทำร้ายตัวเอง มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.2.1 ลัทธิบริโภคนิยมเป็นต้นเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

   จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดลัทธิบริโภคนิยมเป็นต้นเหตุของ

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คำแสดงทัศนภาวะและการใช้สหบท ดังนี้ 

   3.2.1.1 การใช้คำแสดงทัศนภาวะ 

   คำแสดงทัศนภาวะท่ีปรากฏในกลุ่มข้อมูล คือ คำว่า ต้อง เพื่อช้ีนำว่าลัทธิ

บริโภคนิยมเป็นต้นเหตุท่ีทำให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมในใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด จึง

จำเป็นต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกล่าว 
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ตัวอย่างท่ี 16  ตามความเห็นของผม คำตอบท่ีดูเหมือนจะเป็นแบบกำป้ันทุบดิน แต่ตรงคำถามท่ีสุด 

  คือ เราคงต้องรีบเปล่ียนทิศทางการใช้ชีวิต ซึ่งมีนัยยะถึงขั้นการเปล่ียนจิตสำนึกครั้ง

  ใหญ่ มีนัยยะถึงขั้นเปล่ียนแบบแผนอารยธรรม พูดกันส้ันๆ ง่ายๆ คือเราต้องรีบถอน

  อุปาทานของลัทธิบริโภคนิยมให้ทันเวลา 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 2) 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงเจตนาการช้ีนำของผู้เขียนท่ีต้องการโน้มน้าว

ความคิดผู้อ่านว่าพฤติกรรมท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัดของคนในสังคมปัจจุบันเป็นผลมา

จากลัทธิบริโภคนิยม ผลจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรม มนุษย์

จึงต้องปรับเปล่ียนท้ังพฤติกรรมและจิตสำนึกเช่นนี้อย่างเร่งด่วน 

ตัวอย่างท่ี 17 ในศาสนาแบบเทวะนิยม การเป็นส่วนหนึ่งของส่วนท้ังหมด คือเป็นส่วนหนึ่งของพระ

  เจ้า ซึ่งก็ไม่ต่างอันใดกับการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล เช่นเดียวกับพุทธธรรม คำ

  สอนดังกล่าวมีนัยยะกำหราบอีโก้ (Ego) ซึ่งจะนำไปสู่ความสมถะสำรวมเรื่องความ

  ต้องการ และย้ายความพอใจในชีวิตไปสู่การมอบตัว (Surrender) ต่อฟ้าดิน 

  คำสอนท้ังหมดนี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าการเปล่ียนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เป็นเรื่อง

  จำเป็น ถ้าเราอยากหันเหทิศทางของอารยธรรมออกจากการเบียดเบียนธรรมชาติ 

  มาเป็นอยู่ร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 

  ส่ิงแรกท่ีจะต้องทำคือการขัดเกลา ลดละตัวตน กระท่ังสลายตัวตนถ้าทำได้ เพราะ

  อัตตาตัวตนคือต้นตอบ่อเกิดของการปรุงแต่ง ซึ่งนำไปสู่การบริโภคท่ีล้นเกิน 

  ท่ามกลางวิกฤตส่ิงแวดล้อมร้ายแรงท่ีโลกเผชิญอยู่ ผมยังมองไม่เห็นทางออกอื่นใด 

  นอกจากการมุ่งไปในทิศทางนี้ 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 2) 

   ผู้เขียนได้อ้างถึงคำสอนทางศาสนาท่ีขัดแย้งกับแนวคิดบริโภคนิยมท่ีมองว่า

เป็นแนวคิดท่ีนำไปสู่การมีพฤติกรรมอันฟุ่มเฟือย เป็นสาเหตุให้มนุษย์เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงเร็วกว่าความจำเป็น จึงจำเป็นต้องเลิกพฤติกรรมตาม

แนวคิดดังกล่าว 
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ตัวอย่างท่ี 18 พูดให้ชัดขึ้นก็คือ มนุษย์ต้องเรียนรู้ท่ีจะหดแคบตัวเองลงไป เพื่อจะได้พื้นท่ีชีวิตอัน

  ใหญ่กว้างมากกว่าเดิม เหมือนดังท่ีคำสอนของเต๋ากล่าวไว้ว่า “นกน้อยอาศัยอยู่ใน

  ป่าใหญ่ แต่ใช้ไม้กิ่งเดียวสร้างรวงรัง” 

  แน่ละ สำหรับพวกเราท่ีเป็นปุถุชนคนธรรมดา การออกจากมายาโดยส้ินเชิงคงไม่ใช่

  เรื่องง่าย และหนทางท่ีมนุษย์จะก้าวไปสู่อารยธรรมแบบจิตวิญญาณก็อาจยังอีกยาว

  ไกล 

  แต่เราก็จำเป็นต้องปักธงผืนนี้ไว้ต้ังแต่บัดนี้ เพื่อจะได้มีทิศทางให้ก้าวเดิน แม้เฉพาะ

  หน้าเราอาจจำเป็นต้องอยู่กับมายาบ้าง แต่ก็ควรรู้ว่ามันเป็นมายา 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 2) 

   ผู้เขียนได้พยายามช้ีให้เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยมเป็นการใช้ชีวิต

แบบฟุ่มเฟือยส่งผลให้มนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติโดยท่ีไม่จำเป็น และได้ช้ีแนะถึงแนวทางการ

ดำรงชีวิตของมนุษย์ว่าไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอื่นบนโลก แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็ 

จำเป็นต้อง ทำตามวิถีทางนี้  

   3.2.1.2 การใช้สหบท 

   การใช้สหบทเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีใช้เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับกลุ่ม

ข้อมูลท่ีต้องการนำเสนอ จากการวิเคราะห์บทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปรากฏสหบท

ประเภทสหบทปรากฏรูป (manifestation intertextuality) คือรูปภาษาท่ีแสดงขอบเขตของ

ความคิดหรือตัวบทอื่นแทรกอยู่อย่างชัดเจน โดยพบว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการอ้างอิงถึงงานด้าน

วิทยาศาสตร์และคำสอนในศาสนาเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงชุดความคิดว่า ลัทธิบริโภคนิยมเป็น

ต้นเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  

ตัวอย่างท่ี 19  ทุกวันนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ในระดับสากลต่างมีข้อสรุปแล้วว่าภาวะโลกร้อนท่ี

  กำลังร้ายแรงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ค่อนข้างแน่นอน และ

  เราก็สามารถสรุปเองได้ไม่ยากว่าการกระทำดังกล่าวถูกเร่งเร้าขึ้นเป็นทวีคูณด้วย

  ลัทธิบริโภคนิยม จากนั้นยังสรุปต่อไปได้ด้วยว่าลัทธิบริโภคนิยมเป็นผลพวงของความ

  เหล่ือมล้ำท้ังในระดับโลกและภายในประเทศของเราเอง 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 2) 
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   การอ้างงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นการอ้างเหตุผลเพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือข้อ

พิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้เขียนนำเสนอนั้นเป็นความจริง การกล่าวอ้างจึงเป็นกลวิธีท่ีใช้เพื่อสร้างความ

น่าเช่ือถือให้แก่ข้อมูลท่ีนำเสนอ ส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความเช่ือและคล้อยตามผู้เขียน 

   จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผู้เขียนมีการกล่าวอ้างถึงนักวิทยาศาสตร์ในระดับ

สากลเพื่อสนับสนุนชุดความคิดท่ีว่าลัทธิบริโภคนิยมเป็นสาเหตุแห่งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

แม้ว่าผู้เขียนจะใช้คำพูดแบบรายงานอ้อม (indirect speech) คือ มิได้กล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูล

ให้ชัดเจนว่าข้อสรุปท่ีนำมาอ้างนั้นนำมาจากท่ีใด มีรายละเอียดอะไรบ้าง และจะเป็นจริงหรือไม่ แต่

การอ้างว่าเป็นข้อสรุปจากนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สร้างความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูลนั้นแล้ว 

ตัวอย่างท่ี 20 ถึงแม้รัฐบาลจะเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าโดยการประกาศ  

  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 

  มกราคม 2504 ก็ตาม สัตว์ป่าก็ยังถูกล่าทำลายท้ังโดยทางตรง คือ ล่าเพื่อเอาเนื้อมา

  เป็นอาหาร ล่าเพื่อเอาช้ินส่วนของสัตว์ป่ามาใช้เป็นยาตามความเช่ือถือแบบเล่าต่อ

  กันมา โดยไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงเท็จหรือไม่ ล่าเพื่อเอาลูกมาขายให้แก่คนท่ีอยากจะ

  เล้ียงลูกของสัตว์ป่า ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าการได้มานั้นแม่มันต้องถูกฆ่าตาย 

  “สัตว์ป่าจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะความอยากของคนท่ีไม่เห็นคุณค่า 

  ความสำคัญของการมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติอันเป็นถิ่นกำเนิดของมัน” 

(ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ป่า และสถานภาพของสัตว์ป่าในปัจจุบัน) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้สหบทปรากฏรูปท่ีมีการอ้างอิงคำพูดของ สืบ   

นาคะเสถียร ท่ีได้แสดงความเห็นในเชิงตำหนิพฤติกรรมของคนท่ีต้องการนำสัตว์ป่าไปเป็นสัตว์เล้ียง

อย่างไม่เห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความอยากส่วนตัวของบุคคลและเป็น

เรื่องท่ีไม่มีความจำเป็นกับมนุษย์ โดยผู้เขียนได้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศไว้อย่างชัดเจนแสดงถึง

คำพูดแบบรายงานตรง (direct speech)  

   นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้มีการอ้างอิงถึงหลักคำสอนทางศาสนาเพื่อเป็นการ

สะท้อนถึงชุดความคิดลัทธิบริโภคนิยมเป็นต้นเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จาก

ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 21  ในหลักธรรมของพุทธศาสนา แนวคิดเรื่องสุญญตา (หรือความว่าง) ยืนยันว่าสรรพ

  ส่ิงและสรรพชีวิตล้วนอิงอาศัยกันเกิดขึ้น มีอยู่ กระท่ังแปรเปล่ียนเป็นกันและกัน 

  เพราะฉะนั้นจึงไม่มีส่ิงใดมีแก่นสารในตัวเอง ไม่มีส่ิงใดมีแก่นสารแยกต่างหากจากส่ิง

  อื่นไม่มีส่ิงใดชีวิตใดท่ีมีอัตตาตัวตนอย่างแท้จริง ท้ังหมดเป็นอนัตตา...คำสอนท้ังหมด

  นี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าการเปล่ียนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เป็นเรื่องจำเป็น ถ้าเรา

  อยากหันเหทิศทางของอารยธรรมออกจากการเบียดเบียนธรรมชาติมาเป็นอยู่ร่วม

  และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 2) 

   ผู้เขียนได้มีการกล่าวอ้างหลักคำสอนทางศาสนาเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการ

สนับสนุนชุดความคิดท่ีว่า แม้แต่ในทางศาสนาก็มีแนวคิดท่ีสอนให้ผู้คนมีความสมถะ ละเว้นจากการ

บริโภคเกินจำเป็น การกล่าวอ้างในลักษณะนี้เป็นกลวิธีทางภาษาท่ีใช้เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ

ข้อมูลหรือชุดความคิดของตัวผู้เขียน 

   ผู้เขียนได้อ้างถึงหลักธรรมในศาสนาพุทธ คือเรื่องสุญญตา เพื่อเป็นข้อ

พิสูจน์ว่าแม้แต่ในทางศาสนาก็ยังมีแนวคิดท่ีเช่ือมโยงถึงลัทธิบริโภคนิยมว่าทุกชีวิตต้องอยู่ร่วมกันและ

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มิใช่เบียดเบียนกัน มนุษย์ไม่ควรท่ีจะยึดมั่น ถือมั่น จนเกิดอัตตา คือ 

ความเห็นแก่ตนเอง เห็นแก่ได้ เพราะอัตตาเป็นบ่อเกิดของการปรุงแต่ง ซึ่งนำไปสู่การบริโภคท่ีล้นเกิน 

  3.2.2 โครงการพัฒนาจากรัฐบาลคือตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดโครงการหรือนโยบายการพัฒนา

จากรัฐบาลคือตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 6 กลวิธี ได้แก่ การใช้วัจนกรรม การใช้อุปลักษณ์ 

การใช้เรื่องเล่า การใช้สหบท การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล และการใช้คำถามเชิง

วาทศิลป ์มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.2.2.1 การใช้วัจนกรรม 

   วัจนกรรมเป็นถ้อยคำท่ีบ่งบอกเจตนา กล่าวคือ ถ้อยคำท่ีคนเราใช้ส่ือสาร

กันนั้นมักจะต้องมีเจตนาบางอย่างอยู่ด้วย เช่น ขอร้อง เชิญชวน เตือน ส่ัง การใช้วัจนกรรมจึงเป็นการ

ใช้ภาษาท่ีแสดงเจตนาบางอย่างท่ีผู้เขียนหรือผู้พูดแสดงการปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อผู้อ่านหรือผู้ฟัง

เพื่อให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 204) 
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   จากการศึกษาบทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาการใช้วัจนกรรมเพื่อส่ือชุดความคิดโครงการพัฒนาจากรัฐบาลคือตัวการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 22 ผมได้ยินข่าวการอนุมัติสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตรขึ้น “เขาพะเนินทุ่ง” ใน 

  “อุทยานชาติแก่งกระจาน” มาสักพักด้วยความกังวลใจแต่ก็รอฟังข้อมูลให้ชัดเจน 

  รวมถึงฟังเหตุผล ความจำเป็นจากการตอบสัมภาษณ์ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

  แก่งกระจาน และผลของการประชุมปรึกษาหารือเบ้ืองต้น 

  ตอนนี้ผมคิดว่าเข้าใจสถานการณ์ดีพอสมควรจึงใคร่ขอออกความเห็นดังต่อไปนี้ 

  ครับ… 

  ...เรื่องสำคัญ ท่ีเกี่ยวกับความอยู่รอดของทรัพยากรอันมีค่าของประเทศเช่นนี้ ผมไม่

  อยากให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คน อยากให้มีขบวนการรับฟังความ

  เห็นของประชาชนให้วงกว้างเพราะนี่คือมรดกธรรมชาติอันหวงแหน ของพวกเราทุก

  คน 

  จึงใคร่ขอวิงวอนทางกรมอุทยานฯ พิจารณาหาทางออกท่ีเหมาะสม และเป็นผลดีใน

  ระยะยาวด้วยความห่วงใยยิ่งครับ 

(ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเส้นทางขึ้น “เขาพะเนินทุ่ง”  

ให้เป็นทางคอนกรีตตลอดท้ังสาย โดย นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์) 

   จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการใช้วัจนกรรมของผู้เขียน 2 กลุ่ม ได้แก่     

วัจนกรรมกลุ่มช้ีนำ (directive) กลุ่มแสดงความรู้สึก (expressive) โดยกลุ่มช้ีนำ เป็นวัจนกรรมท่ี

แสดงถึงความพยายามของผู้พูดท่ีต้องการให้ ผู้ฟังกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งอาจมีพลังวัจนกรรม 

(illocution force) ต่างกันไป เช่น การส่ัง การขอร้อง การวิงวอน ไปจนถึงการเช้ือเชิญ การอนุญาต 

และการแนะนำ  

   จากบทความตัวอย่างผู้เขียนได้แสดงถึงวัจนกรรมช้ีนำประเภทการขอร้อง

จากการใช้คำกริยาแสดงการขอร้อง คือ ใคร่ขอ นำหน้ากริยาแสดงการกระทำท่ีเกี่ยวกับการพิจารณา

โครงการปรับปรุงเส้นทาง เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า ผู้เขียนจึง
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มีเจตนาช้ีนำถึงวิธีการท่ีไม่เหมาะสมนั้น และขอร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลพิจารณาถึงวิธีการท่ี

เหมาะสมกว่า 

   ส่วนวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกนั้น เป็นวัจนกรรมท่ีแสดงถึงสภาพจิตใจ

หรืออารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดท่ีมีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เ ช่น การ

ขอบคุณ การแสดงความยินดี การชม การขอโทษ การแสดงความเสียใจ การติ การต้อนรับ  

   จากบทความข้างต้น ผู้เขียนได้แสดงความรู้สึกโดยใช้วัจนกรรมปรารถนา 

เพื่อแสดงความรู้สึก กังวลใจ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการท่ีอาจเป็นสาเหตุของการทำร้ายสัตว์ป่า

ในอนาคต รวมถึง ไม่อยากให้ การดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานราชการเพียง

องค์กรเดียว และความคาดหวังท่ี อยากให้ มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อทบทวนถึง

ข้อดี-ข้อเสียจากการดำเนินโครงการดังกล่าว 

ตัวอย่างท่ี 23 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความเป็นกังวล ต่อการเพิกถอนพื้นท่ีป่า เพื่อนำไปพัฒนาส่ิง

  ปลูกสร้าง หรือใช้เพื่อการดำเนินกิจกรรมอื่นท่ีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการ

  รักษาป่าและพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีอยู่ให้เป็นแหล่งคุ้มครองสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

  ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้คงเดิมไว้มิให้เปล่ียนแปลงไป เพื่ออำนวย 

  ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

  พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต… 

  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอให้รัฐบาล ทบทวนการอนุญาตให้หน่วยงานราชการเข้า

  ไปพัฒนาส่ิงปลูกสร้าง หรือการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อพื้นท่ีป่า

  ธรรมชาติไม่ว่าพื้นท่ีนั้นจะอยู่ในสถานะทางกฎหมายใด ๆ ก็ตาม เพื่อเรียกศรัทธา

  ความเช่ือมั่น และแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนคนไทยกลับคืนมา 

(แถลงการณ์ แสดงความเป็นกังวล 

เรื่อง การเพิกถอนพื้นท่ีป่าเพื่อพัฒนาส่ิงปลูกสร้าง) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้วัจนกรรมแสดงความรู้สึกและวัจนกรรมการขอร้อง โดย

ผู้เขียนได้แสดงความรู้สึก กังวล ต่อกรณีท่ีรัฐบาลมีคำส่ังเพิกถอนพื้นท่ีป่า เพื่อนำไปพัฒนาส่ิงปลูก

สร้าง การกระทำดังกล่าวถือเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึง ขอให ้

รัฐบาลทบทวนการอนุญาตกรณีดังกล่าว 
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ตัวอย่างท่ี 24 สืบเนื่องจากพาดหัวข่าวออนไลน์เดลินิวส์ เมื่อวันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม ท่ีผ่านมา ตาม

  หัวข้อ “รมว.เกษตร เหน็บ! เอ็นจีโอ ต้านแม่วงก์กลัวเสือสูญพันธุ์” จากบทสัมภาษณ์

  ดังกล่าว ทำให้เข้าใจว่าท่านยังขาดข้อมูลทางด้านระบบนิเวศวิทยาของผืนป่าแม่วงก์

  ท่ีเช่ือมโยงความหลากหลายของระบบนิเวศท้ังผืนป่าตะวันตก... 

  ...เนื่องจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าหลักท่ีอยู่บนสุดของสายใยอาหาร (food web) 

  เพราะฉะนั้นป่าแห่งใดท่ีมีเสือโคร่งดำรงอยู่ จึงแสดงให้เห็นว่าผืนป่าแห่งนั้นมีสัตว์ท่ี

  เป็นอาหารของเสือโคร่งมากเพียงพอ… 

  ดังนั้นการสร้างเข่ือนแม่วงก์ทำให้น้ำท่วมพื้นท่ีอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์

  ป่าท่ีเป็นบริเวณป่าท่ีราบต่ำริมน้ำท่ีเหลืออยู่อีกเพียงแห่งเดียว นอกจากสองฝ่ังห้วย

  ขาแข้งในผืนป่าตะวันตก จะมีผลกระทบต่อการกระจายพันธุ์ของเสือ และสัตว์ป่า

  อื่น ๆ อย่างแน่นอน... 

  และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอนำเสนอทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

  กรณีไม่สร้างเข่ือนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาน้ำ

  ท่วมน้ำแล้งในรูปแบบอื่นได้หากมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

  จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาการจัดการน้ำทางเลือกเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการน้ำท่ี

  มีปัญหาเรื้อรัง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนในการเป็นโมเดล

  ของประเทศต่อไป ซึ่งทางเลือกดังกล่าวจะได้จำนวนปริมาณน้ำท่ีใกล้เคียง... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

(ความสำคัญของเสือโคร่ง และทางเลือกการจัดการน้ำ 

แบบบูรณาการกรณีไม่ต้องสร้างเข่ือนแม่วงก์) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งจากบทความแถลงการณ์ของมูลนิธิต่อกรณี

ข่าว ‘รมว.เกษตร เหน็บ! เอ็นจีโอ ต้านแม่วงก์กลัวเสือสูญพันธุ์’ ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้ออก

แถลงการณ์เพื่อช้ีแจงถึงความสำคัญของป่าแม่วงก์และผลกระทบจากการสร้างเข่ือนแม่วงก์ โดยใน

บทความได้มีการใช้กลวิธีทางภาษาการใช้วัจนกรรมการแนะนำโดยการ ขอนำเสนอ ทางเลือกในการ

จัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อท่ีจะไม่ต้องสร้างเข่ือนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และได้ใช้วัจนกรรม

ขอร้อง ใคร่ขอให ้ทางรัฐบาลพิจารณาการจัดการน้ำทางเลือกเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการน้ำแทน
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การสร้างเข่ือน รวมถึงการใช้วัจนกรรมแสดงความรู้สึก ขอขอบพระคุณ ท่ีทางรัฐบาลจะได้พิจารณา

ทางเลือกตามข้อแนะนำท่ีมูลนิธิได้เสนอดังกล่าว 

   3.2.2.2 การใช้อุปลักษณ์ 

   จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามี

การใช้กลวิธีทางภาษาการใช้อุปลักษณ์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเกี่ยวกับชุดความคิดโครงการพัฒนา

จากรัฐบาลคือตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรากฏกลวิธีประเภทอุปลักษณ์เชิงภาพพจน์ 

(figurative metaphor) ซึ่งเป็นการใช้ภาษาเพื่อแสดงการเปรียบเทียบในลักษณะท่ีนำเอาส่ิงท่ีต่างกัน 

2 ส่ิงหรือมากกว่าแต่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบกัน เห็นได้จาก

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 25 การพัฒนาประเทศโดยขาดความระมัดระวังถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  เท่ากับมนุษย์กำลังลบวันดูโลกของตัวเองลงทีละวัน เพราะถ้าส้ินป่าไม้ ขาดสัตว์ป่า 

  น้ำเน่าเหม็นทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ หดหาย ก็ยากท่ีมนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้โดย

  ลำพัง 

(อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก่อนโลกมัวมน part 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีมีการกล่าวถึงนโยบายหรือโครงการการ

พัฒนาประเทศจากรัฐบาลท่ีขาดความคำนึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ผู้เขียนจึงได้เปรียบโครงการ

พัฒนาประเทศต่าง ๆ โดยขาดความระมัดระวังถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เท่ากับมนุษย์กำลังลบวันดู

โลกของตัวเองลงทีละวัน เนื่องจากมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ หากรัฐบาลดำเนินการ

โดยขาดความระมัดระวังแล้ว นอกจากจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงแล้วยังเป็น การ

ฆ่าตัวตาย ของมนุษย์เอง 

   การเปรียบเทียบว่าโครงการพัฒนาประเทศเป็นการฆ่าตัวเองจึงเป็นกลวิธี

ทางภาษาท่ีสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพชัดเจน และยังสร้างพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่าน

ให้คล้อยตามชุดความคิดท่ีผู้เขียนต้องการนำเสนอ 

ตัวอย่างท่ี 26 19 ตุลาคม 2561 นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ รองประธานมูลนิธิสืบนาคะ

  เสถียร ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย ผ่าน Facebook ส่วนตัว โดยคัดค้านการ 

  ปรับปรุงเส้นทางขึ้น “เขาพะเนินทุ่ง” ให้เป็นทางคอนกรีตตลอดท้ังสายซึ่งให้เหตุผล
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  ว่า เส้นทางตัดผ่านเปรียบเสมือนหัวใจของป่าแก่งกระจาน เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า 

  อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ป่า แต่อย่างไรก็ยังเห็นด้วยต่อการซ่อมแซม 

  เส้นทางนี้ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน โดยปรับปรุงเฉพาะจุด ท่ีมีความเส่ียง ชำรุด

  ซ้ำซาก และอยากให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อโครงการนี่ด้วย     

(บทสรุป ถนนบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง การถอยเพื่อทบทวนผลกระทบ) 

   จากกรณีโครงการปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ ง ท่ีจะสร้างถนน

คอนกรีตตัดผ่านป่าแก่งกระจาน ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวในเชิงไม่เห็นด้วย 

และได้เปรียบพื้นท่ีใจกลางอุทยาน เสมือนหัวใจของป่าแก่งกระจาน เนื่องจากเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า

มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าหายาก ผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอาจ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสัตว์ป่าถูกรถชนเสียชีวิต การสร้างถนนบริเวณท่ีเป็นด่ังหัวใจของป่าจึงเป็นการ

ทำลายทรัพยากรสัตว์ป่าอันมีคุณค่า 

ตัวอย่างท่ี 27 การก่อสร้างเข่ือนน้ำโจนจะทำให้เกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ 

  ทรัพยากรท่ีมีเหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศ ถึงแม้จะมีการแก้ไขผลกระทบ

  ท่ีดีเพียงใดก็ตาม แต่พื้นท่ีป่าท่ีลุ่มต่ำไม่น้อยกว่า 140 ตารางกิโลเมตรของลุ่มน้ำแคว

  ใหญ่ตอนบนจะต้องสูญหายไปอย่างแน่นอน แหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืชและ

  สัตว์ในบริเวณท่ีจะถูกน้ำท่วม จะต้องสูญส้ินไป 

  ในท่ีนี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบในทางอ้อมท่ีจะเกิดจากการก่อสร้าง อาทิ การตัดถนน

  เข้าไปบริเวณหัวงาน การตัดเส้นทางชักลากไม้ออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำและการ

  กระทำอย่างอื่น ๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นติดตามมาเหมือนอย่างท่ี

  เคยเกิดขึ้น และกำลังเกิดอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการเปิดประตูป่าเข้าไปเพื่อการพัฒนา จน

  ทรัพยากรท่ีสำคัญของชาติโดยส่วนรวมท่ียังเหลืออยู่ต้องหมดส้ินไปและไม่สามารถ

  หาส่ิงอื่นมาทดแทนได้ 

(ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กับการก่อสร้างเข่ือนน้ำโจน) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง

เข่ือนและสร้างถนนตัดผ่านป่าเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการเข้าไปดำเนินโครงการ ผู้เขียนได้เปรียบการ
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สร้างถนนตัดผ่านเป็นเหมือน การเปิดประตูป่า หมายถึง การตัดถนนผ่านผืนป่าท่ีไม่เคยถูกรบกวนมา

ก่อนจะกลายเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักล่าสัตว์สามารถเดินทางเข้าไปล่าสัตว์ป่าได้ง่ายข้ึน 

   3.2.2.3 การใช้เรื่องเล่า 

   การใช้เรื่องเล่าเป็นการใช้กลวิธีทางภาษารูปแบบหนึ่งท่ีมีการนำเสนอ

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะการบอกเล่าแบบเรียงตามลำดับเวลาเพื่อแสดงรายละเอียด

ของเหตุการณ์ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำอะไร มีอะไรเกิดขึ้น ท่ีไหนและเมื่อไร เกิดขึ้นได้อย่างไร 

ดังนั้นจึงมักพบหน่วยเช่ือมโยงบอกเวลาและแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ตามลำดับก่อนหลัง 

(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 211)  

   จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามี

การใช้กลวิธีการใช้เรื่องเล่าเพื่อส่ือชุดความคิดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาจากรัฐบาลคือตัวการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังต่ออย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 28 “งานอพยพสัตว์ป่านี่ทำกันต้ังแต่เดือนมิถุนายน 28 จะไปส้ินสุดโครงการเอาเดือน

  กันยายน 20 โดยเริ่มต้ังแต่การสำรวจว่ามีสัตว์อะไรอยู่บ้าง ซึ่งสัตว์ที่ทำการช่วย 

  เหลือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และสัตว์เล้ือยคลาน 

  ส่วนพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั้นไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเพราะมันยังหากินได้เมื่อน้ำ

  ท่วม... 

  เราจับสัตว์เกือบทุกวันแล้วก็ได้เกือบทุกวันเป็นจำนวนพันกว่าตัวแล้ว และสภาพสัตว์

  ท่ีจับได้ในระยะหลัง เป็นสัตว์ที่อดอาหาร ค่างบางตัวแทบจะไม่มีแรงปีนต้นไม้ บางที

  ยังพบซากมันตายอยู่บนต้นไม้เลย เราต้องทำงานแข่งกับเวลา… แข่งกับระดับน้ำท่ี

  สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะรู้ว่าหากเราไม่ไปช่วยชีวิตแล้ว มันต้องตายแน่” 

(สัมภาษณ์ คุณสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่า) 

   ตัวอย่างข้างต้นคือการใช้เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของ สืบ นาคะเสถียร 

ถึงการทำงานในโครงการอพยพสัตว์ป่าในพื้นท่ีการสร้างเขื่อนเช่ียวหลาน โดยผู้พูดได้กล่าวถึง

รายละเอียดของเหตุการณ์ท้ังช่วงเวลาท่ีเกิด วิธีการทำงาน การบรรยายสภาพสัตว์ป่าเพื่อสร้าง

ความรู้สึกร่วมในการช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของชีวิตสัตว์ป่าจากการสร้างเข่ือน   
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   ท้ังนี้การเล่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเล่าแบบท่ีระบุผู้พูดและใช้การแสดงคำพูด

แบบรายงานตรง คือมีคำพูดของผู้พูดอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับชุด

ความคิดท่ีตัวบทต้องการส่ือ  

ตัวอย่างท่ี 29 วันหนึ่งพวกเราได้พบซากสมเสร็จท่ีถูกชำแหละเอาเนื้อไปแล้วคงเหลือแต่คราบเลือด

  สีแดงสดอยู่บนพื้นดินริมฝ่ังคลองแสง ประกอบกับส่วนของเครื่องในท่ีถูกโยนท้ิง 

  พร้อมกับอุ้งตีนอีกส่ีข้าง ท่ีถูกโยนลงในน้ำคลองแสง... 

  หลังจากไปโรงพักเพื่อแจ้งความและขอหมายค้น พวกเราก็ออกค้นเรือทุกลำในคลอง

  แสง หวังว่าจะได้พบซากสมเสร็จตัวนั้น จนรุ่งเช้าของวันใหม่ก็ยังไม่พบ ไม่เป็นไรเรา

  จะตามให้ถึงท่ีสุด เราไม่เคยย่อท้อท่ีจะทำการค้นเพื่อหาหลักฐานสักอย่าง… อะไรก็

  ได้… ท่ีจะเล่นงานพวกใจทรามเหล่านี้… ใต้ท้องเรือลำนั้นก็เหมือนกับทุกลำท่ีถูกค้น 

  มืดและสกปรก เราเดินดูจนท่ัว ฉายไฟกราด แต่แค่นั้นไม่พอเรายังใช้มือล้วงลงไป

  ควานหาหลักฐานในทุกแห่งท่ีน่าสงสัย ไม่สนใจว่ามือจะเลอะเปรอะเปื้อนหรือความ

  สกปรกจะน่าขยะแขยงเพียงใด แล้วเราก็พบไส้สมเสร็จท่ียาวกว่าหนึ่งเมตรหลงอยู่ใต้

  คราบน้ำมันในท้องเรือ มันฟ้องตัวเองถึงเจ้าของเรือท่ีเราตามมาค้นหลักฐานต่อท่ี

  ท่าเรือของเข่ือน ในท่ีสุดมนุษย์ใจโหดต้องชดใช้กรรมท่ีตัวเองก่อกับสัตว์ป่าท่ีน่า 

  สงสาร 

(การช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างเข่ือนเช่ียวหลาน) 

   บทความข้างต้นคือส่วนหนึ่งจากรายงานการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างใน

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำโครงการเข่ือนเช่ียวหลานของ สืบ นาคะเสถียร ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนนอกจาก

จะทำให้สัตว์ป่าต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมแล้ว ยังต้องเผชิญกับนักล่าสัตว์ป่าท่ีฉวยโอกาสใน

ช่วงเวลาดังกล่าวเข้ามาล่าสัตว์อีกด้วย ตัวอย่างข้างต้นผู้เขียนได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันท่ีได้พบซาก

สมเสร็จท่ีถูกชำแหละแล้ว โดยมีการเล่าตามลำดับเวลา บรรยายเหตุการณ์อย่างละเอียด สะท้อนให้

เห็นถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของรัฐบาลท่ีขาดแผนป้องกันหรือรองรับอย่างครอบคลุม  

ตัวอย่างท่ี 30 ช่วงแรก ๆ ท่ีน้ำเริ่มขึ้น มันบีบทำให้พื้นท่ีเป็นเกาะเล็กบนยอด การช่วยจะทำได้ 

  เกือบจะท้ังหมด เพราะว่าพื้นท่ีมีขนาดเล็ก สัตว์ทุกอย่างเกือบทุกชนิดท่ีติดค้างอยู่

  เท่าท่ีเราเห็นจะได้รับการช่วยหมด แต่ถ้าเป็นเกาะใหญ่ ๆ ช่วงหลัง ๆ ความยุ่งยาก

  จะมากขึ้น เช่น การจะต้อนกวางจากพื้นท่ี 3 ใน 4 ของหนึ่งตารางกิโลเมตรทำได้
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  ยากมาก เราจะช่วยเหลือได้บางตัวเท่านั้นท่ีจะต้อนเข้ามาให้ติดตาข่าย ต้อนให้เขา

  หนีลงน้ำแล้วเราตามไปจับ 

  หลังจากวันท่ีกลับไปทำงานช่วงท่ีสองพยายามท่ีจะติดตามสัตว์ที่ติดค้างอยู่บนเกาะ 

  แต่ว่าอุปกรณ์ท่ีจะติดตามคือเครื่องมือส่งสัญญาณวิทยุ เพิ่งจะขอซื้อจากต่างประเทศ 

  ปัจจุบันจะส้ินโครงการอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เครื่องมือมา ท่ีใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นท่ีขอยืมมา

  จากเพื่อน ก็ติดตามไปได้บ้าง อย่างพวกเก้ง เลียงผา แต่จำนวนไม่มากนัก ผมคิดว่า

  การติดตามจะต้องทำต่อเนื่องกันในระยะท่ีนานพอเพื่อจะบอกได้ว่าสัตว์มันปรับตัว

  ได้แค่ไหน 

(บทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของ สืบ นาคะเสถียร) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ท่ีได้

กล่าวถึงปัญหาสัตว์ตายในระหว่างการอพยพจากโครงการการสร้างเข่ือนเช่ียวหลาน ผู้เขียนได้เล่า

เหตุการณ์การช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยแสดงรายละเอียดตามช่วงเวลาเพื่อช้ีให้เห็นถึงผลกระทบจากการ

สร้างเข่ือน 

   3.2.2.4 การใช้สหบท 

  ผู้เขียนได้มีการใช้สหบทมาประกอบการบรรยายเพื่อทำให้ชุดความคิดท่ี

ผู้เขียนต้องการนำเสนอว่าโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ จากรัฐบาลเป็นต้นเหตุของการทำลาย

ธรรมชาติมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น โดยปรากฏประเภทของสหบทท้ังสหบทปรากฏรูปและสหวาทกรรม 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 31  รายงานซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า บริเวณท่ีเตรียมก่อสร้าง

  เข่ือนสมโบร์ (Sambor Dam) ซึ่งเป็นเขื่อนท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศจีน 

  เป็น ‘จุดก่อสร้างท่ีเลวร้ายท่ีสุด’ เนื่องจากผลกระทบต่อสัตว์ในธรรมชาติ และเป็น

  การ ‘ฆ่าแม่น้ำโขง’ ทางอ้อม รายงานดังกล่าวไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่

  ถูกนำมาเผยแพร่โดยผู้ส่ือข่าวจากหนังสือพิมพ์ the Guardian 

  รัฐบาลกัมพูชาได้ว่าจ้าง National Heritage Institute บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษา

  จากสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากอ่างเก็บน้ำความยาวถึง 

  82 กิโลเมตร โดยเริ่มการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ พ.ศ. 2557 แต่ 
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  รายงานดังกล่าวก็ไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ แม้ว่าจะมีการเรียกร้องจาก 

  องค์กรภาคประชาสังคมหลายต่อหลายครั้งก็ตาม กระท่ังรายงานฉบับดังกล่าวได้ตก

  มาอยู่ในมือของหนังสือพิมพ์ the Guardian 

  ข้อค้นพบสำคัญระบุอย่างชัดเจนว่า “เข่ือนสมโบร์จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง 

  รุนแรงต่อประมง เนื่องจากเข่ือนดังกล่าวจะปิดทางอพยพของปลาน้ำจืดมายังโตนเล

  สาบ (ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ของกัมพูชา) ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง รวมถึง 

  บริเวณวางไข่ต้นน้ำ” 

(เข่ือนใหญ่ในกัมพูชากำลังจะฆ่าแม่น้ำโขง) 

   จากตัวอย่างนี้แสดงถึงการใช้สหบทปรากฏรูป โดยเป็นการใช้คำพูดอ้างอิง

แบบรายงานอ้อมท่ีอ้างถึงแหล่งท่ีมาข้อมูลอย่างชัดเจน แต่เป็นการสรุปผลความคิดของตัวบทอื่นมา

เรียบเรียงอยู่ในตัวบทปัจจุบัน ผู้เขียนได้นำข้อมูลจากรายงานการวิจัย คือรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนซึ่งเป็นรายงานท่ีวิจัยโดย National Heritage Institute 

บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา และ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชา มากล่าว

อ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ีนำเสนอนั้นเป็นข้อมูลท่ีได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้ว ผู้เขียนมิได้กล่าว

อ้างโดยไร้มูลเหตุ  

   และยังได้มีการกล่าวอ้างว่ารายงานดังกล่าว อยู่ในมือของหนังสือพิมพ์ the 

Guardian เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับกลุ่มข้อมูล โดยช้ีให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนก่อให้เกิดความ

เสียหายกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างใหญ่หลวง ซึ่งการสร้างเข่ือนดังกล่าวก็เป็นผลมาจากนโยบายการ

พัฒนาของรัฐบาลนั่นเอง 

   นอกจากนี้ยังปรากฏสหบทปรากฏประเภทอ้างอิงคำพูดแบบรายงานตรง 

(direct speech) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 32 สารคดี : เมื่อพูดถึงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เหตุการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน

  และอยู่ในความสนใจของทุกคนคือการสร้างเขื่อน ซึ่งในขณะนี้ก็มีการคัดค้านและ

  ถกเถียงกันอยู่ อยากให้ช่วยเล่าถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เพราะน่าจะเป็น

  กรณีตัวอย่างท่ีดีให้ศึกษากันต่อไป 
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  สืบ : ถ้าเผ่ือเรามีทรัพยากรท่ีเป็นลุ่มน้ำอยู่มาก แล้วเราสามารถรักษาป่าไม้ท่ีอุดม

  สมบูรณ์ได้บางส่วน ใช้ไปบางส่วน เหมือนสมัยท่ีเรามีป่ามาก เราอาจจะสร้างเข่ือน

  ได้บางแห่ง แต่ในปัจจุบัน ลักษณะของพื้นท่ีท่ีเป็นลุ่มน้ำท่ีเหมาะจะสร้างเข่ือนให้ได้

  ปริมาณน้ำมาก ๆ เอามาผลิตกระแสไฟฟ้ามันเหลือน้อย และการท่ีเราจะสร้างเขื่อน

  ไปก่อนแล้วค่อยตามมาแก้ไขผลกระทบทีหลัง ผมคิดว่ามันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้

  ในทางปฏิบัติ ถึงแม้จะเขียนโครงการไว้ดี แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เช่น เรื่องการทำไม้

  บริเวณเขื่อน แทนท่ีจะหยุดในบริเวณท่ีจะเป็นอ่างเก็บน้ำ ก็มีการให้ทำต่อไปอีก 

  หรือต้องมีการเผาป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ แทนท่ีจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็เผาได้แค่

  ส่ีสิบเปอร์เซ็นต์น้ำก็เลยเน่า หรือชาวบ้านท่ีเข้าไปอาศัยอยู่ในบริเวณเข่ือน ก็ไม่ 

  สามารถควบคุมให้อยู่เป็นท่ีเป็นทางได้ ต้องไปอยู่กระจายกันรอบอ่าง การท่ีจะไปไล่

  จับบอกว่าคุณขึ้นบกไม่ได้นะ ขึ้นบกคุณต้องถูกจับเพราะเข้าไปในพื้นท่ีอนุรักษ์ ก็ทำ

  ไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ 

  เด๋ียวนี้เข่ือนเริ่มจะเข้าไปในพื้นท่ีอนุรักษ์แล้ว เพราะว่าป่าข้างนอกหมดแล้ว อย่างท่ี

  เขาใหญ่ก็เริ่มจะพูดถึงการสร้างเข่ือนในพื้นท่ีอนุรักษ์ เห็นว่าการสร้างเข่ือนเพื่อผลิต

  กระแสไฟฟ้ายังทำได้อีกต่อไป ผมคิดว่าป่าอนุรักษ์ในอนาคตคงไม่มีความหมายอะไร 

  เหลือแต่ช่ือเอาไว้ว่าเคยเป็นป่าอนุรักษ์มาก่อน เพราะพอมีการสร้างเข่ือน ประชาชน

  จะเข้าไป คือพวกท่ีถูกอพยพออกมาต้ังถิ่นฐานใหม่ ชีวิตเขาเปล่ียนไป ชาวบ้านพูด

  เลยว่าสมัยเขาอยู่ป่า เขาได้ตัดต้นไม้…ไม่มีใครว่าเพราะป่ามันเยอะ เขาได้ใช้ป่า ได้

  ล่าสัตว์ เขายังกินเก้ง กินกวางได้เลย พอหลังจากเขาต้องอพยพออกมาจากบริเวณท่ี

  สร้างเข่ือน เขาต้องซื้อหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา ไฟฟ้า ข้าวสาร…ทำนาไม่ได้ก็

  ต้องซื้อหมด แล้วพวกนี้ทำยังไง ความท่ีตัวเองเคยอยู่โดยท่ีไม่ต้องใช้จ่ายเงินมากนักก็

  ไปทำลายป่ารอบ ๆ บริเวณท่ีต้ังนั่นแหละ หรือว่าอยู่ในท่ีจัดสรรไม่ได้ ก็ไปยึดป่า 

  สงวนแห่งอื่นบุกทำลายกันต่อไป เพราะการล่าสัตว์ การตัดไม้มันเป็นเหมือน 

  ธรรมชาติของมนุษย์…เลิกไม่ได้ 

(อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก่อนโลกมัวมน part 2) 



  61 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทสัมภาษณ์ของสองนักวิชาการด้านการ

อนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร และสุรพล ดวงแข ท่ีเคยตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ฉบับ 65 กรกฎาคม 

2533 และทางเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบบทความอีกครั้ง  

   ตัวบทดังกล่าว จัดเป็นสหบทปรากฏรูป ผู้เขียนได้นำมาอ้างอิงคำพูดแบบ

รายงานตรง (direct speech) คือ ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน อีกท้ังยังมิได้เปล่ียนแปลง

คำพูดของผู้พูดแต่ประการใด โดยนำความคิดเห็นของ สืบ นาคะเสถียร เกี่ยวกับผลกระทบจากการ

สร้างเข่ือนมาใช้อ้างอิง เพื่อช้ีให้เห็นว่าผลจากการสร้างเข่ือนจะทำให้พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ลดลง ชาวบ้านท่ี

เคยอยู่อาศัยและพึ่งพิงป่าก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และอาจก่อให้เกิดปัญหาการล่าสัตว์ป่า  

   การใช้กลวิธีทางภาษาในรูปแบบบทสัมภาษณ์ถาม-ตอบโดยระบุช่ือผู้พูด

หรือแหล่งท่ีมาชัดเจนนี้เองจะทำให้ชุดความคิดเรื่องเข่ือนคือตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นท่ี

น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

   นอกจากนี้ บทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังได้มีการใช้สหวา

ทกรรมท่ีใช้ถ้อยคำหรือแบบของการพูดในวงศัพท์ของศาสนามากล่าวอ้างอีกด้วย 

ตัวอย่างท่ี 33 ในขณะท่ีกระแสความคิดของโลกเปล่ียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

  เข่ือนใหญ่ท่ัวโลกก็ต่างถูกต้ังคำถามถึงความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ระหว่าง 

  ผลประโยชน์และผลกระทบท่ีสังคมและส่ิงแวดล้อมจะได้รับ เข่ือนบางแห่งสะท้อน

  การคาดการณ์ท่ีผิดพลาดเพราะผลิตผลท่ีไม่เต็มปะสิทธิภาพ ขณะท่ีเข่ือนหลายแห่ง

  ส่งผลกระทบไปกว้างไกลกว่านั้น โดยท่ีความรู้และประสบการณ์ท่ีส่ังสมมานับร้อยปี

  กลับไม่มีคุณค่าและถูกมองข้าม 

  บาปประการท่ี 1 สร้างเข่ือนผิดท่ีผิดทาง 

  ...การเลือกสร้างเข่ือนผิดท่ีนั้น ต่อให้มีเทคโนโลยีระดับสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก็

  ไม่สามารถแก้ไขผลกระทบในเรื่องพื้นท่ีได้… 

  บาปประการท่ี 2 การมองข้ามกระแสน้ำท้ายเขื่อน 

  ...การไหลของน้ำตามธรรมชาตินั้นจะช่วยในการรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน้ำจืด การ

  เปล่ียนแปลงการไหลของน้ำย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศด้ังเดิม รวมไป

  ถึงวิถีชีวิตของประชาชนท่ีต้องพึ่งพิงแหล่งน้ำดังกล่าว… 
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  บาปประการท่ี 3 การมองข้ามความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ...หากเข่ือนท่ีกำลังจะสร้างยังไม่มีมาตรการในการป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสาย

  พันธุ์ปลาท่ีอยู่ในภาวะถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ เข่ือนดังกล่าวก็ไม่ควรท่ีจะถูก 

  สร้าง… 

  บาปประการท่ี 4 ภาวะขาดทุนในภาพรวม 

  ...การคำนวณความคุ้มค่าทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะนำมาใช้

  ประกอบการตัดสินใจในช่วงเริ่มแรกของโครงการ รวมท้ังควรมีการเพิ่มปัจจัย 

  ภายนอกท่ีอาจสร้างความผันผวนต่อราคาตลาดและอัตราการไหลของน้ำ… 

  บาปประการท่ี 5 ไม่สามารถสร้างความยอมรับต่อสังคม 

  ...การยอมรับทางสังคมถือเป็นเรื่องพื้นฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น

  เขื่อนท่ีกำลังจะสร้างหรือสร้างมานานแล้ว ก็จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดี 

  รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง… 

  บาปประการท่ี 6 การจัดการความเส่ียงและผลกระทบท่ีผิดพลาด 

  ...ส่ิงท่ีแย่กว่าการทำตามมาตรฐานขั้นต่ำ คือการพยายามผลักดันโครงการให้ผ่าน

  อย่างรวดเร็วโดยกล่าวอ้างถึงความจำเป็นเร่งด่วน และข้ามข้ันตอนการประเมิน 

  ทางเลือกและการวางแผน… 

  บาปประการท่ี 7 ความต้องการสร้างโดยไม่พิจารณาข้อมูล 

  ...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกภาคส่วน ผู้วางนโยบายมักพยายามแสดงให้เห็น

  ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับมากกว่าผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น… 

  “บาป 7 ประการของการสร้างเข่ือน” ถือเป็นบทเรียนสำคัญท่ีทำให้ในอนาคต เรา

  อาจต้องมาทบทวนและมองถึงผลประโยชน์ระยะยาวด้วยการใช้ความรู้ กรอบ 

  วิธีดำเนินการ และการทำงานท่ีโปร่งใส เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาท่ีตรงจุด

  และลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเข่ือน 

(บาป 7 ประการของการสร้างเข่ือน) 
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   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้สหวาทกรรมท่ีปรากฏถ้อยคำท่ีอยู่ในแวดวง

คำศัพท์ของศาสนาคริสต์ คือ บาป 7 ประการ อันเป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอ

ลิคให้มนุษย์ไม่ทำตามสัญชาตญาณของตนมากจนเกินไป แม้ในหลักคำสอนเรื่องบาปท้ัง 7 ประการ 

จะมิได้มีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างเขื่อน แต่ผู้เขียนก็ได้นำถ้อยคำของหลักคำสอนมาเป็นเครื่องมือ

ในการเช่ือมโยงเข้ากับชุดความคิดว่าการสร้างเขื่อนคือบาป โดยการนำบาป 7 ประการมาเรียบเรียง

เป็นหัวข้อเกี่ยวกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องกัน  

   การใช้กลวิธีทางภาษาข้างต้นนี้จึงเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีผู้เขียนได้นำคำศัพท์

ดังกล่าวมานำเสนอและเรียบเรียงอยู่ในตัวบทขงตนได้อย่างแนบเนียน เรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน มิได้

แบ่งแยกชัดเหมือนสหบทปรากฏรูป  

   3.2.2.5 การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล 

   จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามี

การใช้กลวิธีการใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงการ

พัฒนาจากรัฐบาลคือตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 34 ...เสือโคร่งเป็นเพียงตัวช้ีวัดหนึ่งท่ีถูกหยิบยกขึ้นมา เนื่องจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่า

  หลักท่ีอยู่บนสุดของสายใยอาหาร (food web) เพราะฉะนั้นป่าแห่งใดท่ีมีเสือโคร่ง

  ดำรงอยู่ จึงแสดงให้เห็นว่าผืนป่าแห่งนั้นมีสัตว์ที่เป็นอาหารของเสือโคร่งมาก 

  เพียงพอ 

  นอกจากนี้เสือโคร่งยังมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าท่ีควบคุมประชากรของสัตว์กิน

  พืชไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป เสือโคร่งจึงสามารถเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์

  ของผืนป่าท่ีมีสัตว์ป่าดำรงอยู่ได้อย่างชัดเจน 

  ดังนั้นการสร้างเข่ือนแม่วงก์ทำให้น้ำท่วมพื้นท่ีอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์

  ป่าท่ีเป็น บริเวณป่าท่ีราบต่ำริมน้ำท่ีเหลืออยู่อีกเพียงแห่งเดียว นอกจากสองฝ่ังห้วย

  ขาแข้งในผืนป่าตะวันตก จะมีผลกระทบต่อการกระจายพันธุ์ของเสือ และสัตว์ป่าอื่น 

  ๆ อย่างแน่นอน นอกจากนี้การเกิดเข่ือนแห่งนี้ยังจะเป็นช่องทางให้เกิดการล่าสัตว์

  ป่าตลอดเวลาท่ีก่อสร้าง และหลังจากท่ีสร้างแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการ 

  อนุรักษ์ป่าท่ัวป่าตะวันตกไม่เฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์… 
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(ความสำคัญของเสือโคร่ง และทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการกรณีไม่ต้องสร้างเข่ือนแม่วงก์) 

   จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำสันธานท่ีแสดงความท่ีเป็นเหตุเป็นผล 

คือคำว่า ดังนั้น โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของเสือโคร่งอันเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดม

สมบูรณ์ของผืนป่า จากนั้นจึงได้กล่าวถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเสือโคร่งจากการสร้างเข่ือน 

ท้ังเป็นการทำลายแหล่งอาหารและพื้นท่ีอาศัยของเสือโคร่ง เพื่อแสดงความเป็นเหตุเป็นผลแบบคล้อย

ตามกันในประโยค 

   การใช้กลวิธีทางภาษาเช่นนี้เป็นการโน้มน้าวใจผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา 

เนื่องจากผู้เขียนได้ช้ีให้เห็นเหตุและผลจากการสร้างเขื่อนอันเป็นโครงการของรัฐบาลอย่างชัดเจน 

และยังทำให้ตัวบทดูมีความสมเหตุสมผล มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 35 การสร้างเขื่อนในลำน้ำแควใหญ่ตอนบน จะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขวางกั้น

  การอพยพย้ายถ่ินของช้างและสัตว์อื่น ๆ ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้ต้อง 

  เปล่ียนไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบติดตามมาอีกมากมาย ท้ังการอยู่รอด การ

  สืบพันธุ์ การขยายพันธุ์ ฯลฯ 

(การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน) 

   ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล เพื่อโน้ม

น้าวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงผลกระทบของการสร้างเข่ือนท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า 

ตัวอย่างท่ี 36 สืบเนื่องจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

  ได้มีการประกาศต่อส่ือสาธารณะ...เรื่อง ขอปิดการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเขา 

  พะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการ 

  ปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง... 

  แต่อย่างไรก็ดี การจัดทำโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความกังวลจากสาธารณชน

  เป็นวงกว้างต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาท้ังในระหว่างก่อสร้าง และหลังดำเนินการ 

  ปรับปรุงถนนเสร็จ...ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงถนนดังกล่าว ไม่ได้คำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม ไม่มีการเปิดรับ

  ฟังความคิดเห็นของประชาชน...ประชาชนส่วนใหญ่กลับเพิ่งทราบข่าวจากส่ือ 

  สาธารณะ (Facebook) ...โดยไม่มีโอกาสได้ร่วมคิดหรือตัดสินใจหรือร่วมออกแบบ
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  ถนนท่ีกระทบต่อระบบนิเวศน้อยท่ีสุด ท้ังนี้ควรให้เกิดการจัดการพื้นท่ี โดยอาศัย

  ข้อมูลตามหลักวิชาการ 

  2. ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนน...ต้องมีเครื่องจักรกลขนาดหนักท่ีต้อง

  ใช้ในการก่อสร้าง...ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง เสียงและแรงส่ันสะเทือนต่าง ๆ 

  เหล่านี้จะเข้ามาทำลายความสงบการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขในบ้านของสัตว์ป่า... 

  3. หลังการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนน...การขยายถนนปรับปรุงผิวถนนให้เป็น 

  คอนกรีตตลอดสายนั้น ทำให้การจราจรสะดวก การขับรถสามารถใช้ความเร็วสูงขึ้น 

  และปริมาณรถท่ีวิ่งจะมากขึ้น ส่ิงเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างหลีกเล่ียง

  ไม่ได้ การสูญเสียสัตว์ป่าจากการถูกรถทับ รถชน (roadkills) นั้น เป็นสาเหตุการ

  ตายของสัตว์ป่าท่ีสำคัญมากไม่น้อยกว่าการล่าสัตว์ป่าเลยทีเดียว... 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  

  เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม...จึงขอคัดค้านโครงการ

  ปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่งตลอดเส้น... 

(ขอคัดค้านโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร 

บริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่งตลอดเส้น) 

   บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการณ์จากเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์

ในประเทศไทยซึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-

พะเนินทุ่ง ผู้เขียนได้แสดงเหตุผลของการคัดค้าน โดยได้ใส่รายละเอียดไว้เป็นลำดับข้อเพื่อช้ีให้เห็นถึง

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าวท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

   3.2.2.6 การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธ

คำถามเชิงวาทศิลป์ คือคำถามท่ีไม่ต้องการคำตอบเพื่อส่ือถึงชุดความคิดโครงการพัฒนาจากรัฐบาลคือ

ตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 37 ดูจากการสร้างเข่ือนเช่ียวหลานแล้วปรากฏว่าคุณภาพน้ำเท่าท่ีทราบมันเสียไป ผมก็

  ไม่ทราบในรายละเอียดว่าผลกระทบอันนั้นมันมากน้อยแค่ไหน รู้สึกว่ามันมี 

  ผลกระทบในแง่ว่าสภาพน้ำ น้ำเสียอะไรต่าง ๆ จากอันนี้ผมคิดว่าถ้าเขื่อนท่ีสร้าง
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  มาแล้วทั้งหมดในเมืองไทย ไม่สามารถท่ีจะควบคุมให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ ในแผน

  ว่าจะต้องแก้ไขผลกระทบ แล้วจะสร้างทำไม ผมคิดว่าผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้าง

  เข่ือนอันใหม่ไม่แตกต่างกัน แล้วมันจะมีผลทำให้น้ำในลุ่มน้ำตาปีเส่ือมสภาพลง มัน

  จะเสียท้ังพื้นท่ีท่ีเป็นลุ่มน้ำ แล้วเมื่อกลายเป็นอ่างเก็บน้ำคุณภาพของน้ำท่ีจะปล่อย

  ลงแม่น้ำก็ยังเสียไปด้วย 

(บทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของ สืบ นาคะเสถียร) 

   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้เขียนได้กล่าวถึงผลกระทบจากการสร้าง

เข่ือนซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล แล้วได้ลงท้ายด้วยประโยค แล้วจะสร้างทำไม ซึ่งผู้เขียนมิได้ต้องการ

คำตอบถึงเหตุผลในการสร้าง แต่เว้นท่ีว่างให้ผู้อ่านได้คิดหาคำตอบเอง และผู้เขียนคาดหวังให้ผู้อ่าน

คิดตอบให้ได้อย่างถูกต้องตรงกับท่ีผู้เขียนต้องการนั่นคือการสร้างเข่ือนนั้น ไม่ควรทำต้ังแต่แรก 

ตัวอย่างท่ี 38 การก่อสร้างเข่ือนน้ำโจนจะทำให้เกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ 

  ทรัพยากรท่ีมีเหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศ ถึงแม้จะมีการแก้ไขผลกระทบ

  ท่ีดีเพียงใดก็ตาม แต่พื้นท่ีป่าท่ีลุ่มต่ำไม่น้อยกว่า 140 ตารางกิโลเมตรของลุ่มน้ำแคว

  ใหญ่ตอนบนจะต้องสูญหายไปอย่างแน่นอน แหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืชและ

  สัตว์ในบริเวณท่ีจะถูกน้ำท่วม จะต้องสูญส้ินไป 

  ในท่ีนี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบในทางอ้อมท่ีจะเกิดจากการก่อสร้าง อาทิ การตัดถนน

  เข้าไปบริเวณหัวงาน การตัดเส้นทางชักลากไม้ออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำและการ

  กระทำอย่างอื่น ๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นติดตามมาเหมือนอย่างท่ี

  เคยเกิดข้ึน... 

  ...ประเทศท่ีเจริญแล้วทั้งหลายในโลกต่างก็รู้ซึ้งถึงการทำลายทรัพยากรเพื่อการ 

  พัฒนาประเทศ จนต้องหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีกำลังจะหมดไป... 

  แล้วเหตุใดเราจะมาทำลายมรดกช้ินสุดท้ายให้สูญส้ินไป 

(ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กับการก่อสร้างเข่ือนน้ำโจน) 

   ผู้เขียนได้กล่าวถึงความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ผลกระทบท้ังทางตรง

และทางอ้อมต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจากการก่อสร้างเข่ือนน้ำโจนในพื้นท่ีป่า เมื่อถึงส่วนท้าย

ของบทความ ผู้เขียนได้ท้ิงท้ายเป็นคำถามให้ ผู้อ่านได้คิดตามว่า เมื่อการสร้างเขื่อนก่อให้เกิด
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ผลกระทบนานาประการ แล้วเห ตุใด  จึงยั งจะดำเนินโครงการดังกล่าวท่ี เป็นการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอีก 

ตัวอย่างท่ี 39 ข้อแก้ตัวว่าต้องผลิตด้วยพลังน้ำอย่างเดียวโดยท่ีอย่างอื่นอาจมีราคาสูง หรือว่าอัตรา

  เส่ียงท่ีจะเกิดภัยอะไรต่าง ๆ นั้น ถ้าคิดถึงว่าในอนาคต สมมติอีก 30 ปีข้างหน้าไม่มี

  ป่าเหลืออยู่แล้ว เราจะทำอย่างไร ทำไมเราถึงไม่คิดต้ังแต่วันนี้ว่าเราจะหาทางในการ

  ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไร โดยท่ีจะยังคงป่าธรรมชาติเอาไว้ให้สามารถอำนวย 

  ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ท่ียัง ต้องอาศัยสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต 

  ผมว่ามันต้องเอามาพิจารณา ป่าท่ีเหลืออยู่สามารถท่ีจะใช้ได้ต่อไป ถึงจะไม่สร้าง

  เข่ือน เราจะใช้ป่าต่อไปอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะเปล่ียนแนวทางท่ีจะผลิต 

  กระแสไฟฟ้า จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเข่ือนหรือเครื่องมือในการผลิต 

  กระแสไฟฟ้าท่ีมีใน ปัจจุบันให้ได้พลังงานตามท่ีกำหนดไว้ รวมถึงเรื่องการประหยัด

  พลังงานด้วย 

(บทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของ สืบ นาคะเสถียร) 

   ตัวอย่ างข้ างต้น เป็ นข้อความส่วนหนึ่ งจากบทสัมภาษณ์ ของ สืบ            

นาคะเสถียร ท่ีได้ตอบคำถามท่ีว่า ‘ถ้าไม่สร้างเข่ือน การไฟฟ้าฯ จะเอาไฟฟ้ามาจากไหน’ โดยสืบได้

ตอบโดยการชวนต้ังคำถามกลับถึงแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกอื่น โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.2.3 การทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ 

  จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปรากฏชุดความคิด

เกีย่วกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นการกระทำท่ีน่ารังเกียจผ่านกลวิธีทางภาษา 3 กลวิธี ได้แก่ 

การขยายความ การใช้อุปลักษณ์ และการใช้สหบท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   3.2.3.1 การขยายความ 

   กลวิธีการขยายความ หมายถึง การใช้ถ้อยคำท่ีเป็นส่วนขยาย อาจเป็นคำ 

วลี หรืออนุพากย์ก็ได้ ถ้าเป็นส่วนขยายนามก็เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หรืออนุพากย์ขยายนาม ถ้า

เป็นส่วนขยายกริยาก็เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) หรืออนุพากย์วิเศษณ์ท้ังนี้ก็เพื่อเน้นส่วนท่ีต้องการ
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ขยายให้มีความหมายเด่นชัด เกิดภาพหรือความคิดบางอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 

2561: 195) 

   จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามี

การใช้กลวิธีการขยายความเพื่อส่ือถึงชุดความคิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นการกระทำท่ีน่า

รังเกียจ โดยมีการใช้ถ้อยคำขยายความถึงการกระทำผิดนั้น ได้แก่ เอาเปรียบ เห็นแก่ได้ ไร้จิตสำนึก 

ปราศจากสำนึก มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง 

ตัวอย่างท่ี  40 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในวันนั้น แม้ผู้คนจำนวนมากจะสะเทือนใจอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ไม่ช้า

  ไม่นานพวกเขาก็รุดหน้าไปตามเส้นทางด้ังเดิมท่ีปราศจากสำนึกเกี่ยวร้อยกับส่ิงใด…

  เส้นทางท่ีมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง และเห็นชีวิตอื่นเป็นเพียงวัสดุใช้สอย นี่เป็นท้ัง 

  ปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาจิตสำนึก 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทความท่ีผู้เขียนกล่าวถึงวันท่ี สืบ นาคะ

เสถียร อัตวินิบาตกรรม เหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนคนไทยและปลุก

กระแสอนุรักษ์ในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็จะลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและกลับไป

กรำทำผิดซ้ำเช่นเดิม  

   ผู้ เขียน ได้ใช้คำถ้อยคำขยายความ ลักษณะพฤติกรรมการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นการกระทำท่ี ปราศจากสำนึกเกี่ยวร้อยกับส่ิงใด มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ

เห็นชีวิตอื่นเป็นเพียงวัสดุใช้สอย การใช้ถ้อยคำท่ีแสดงความหมายทางลบเช่นนี้ยิ่งตอกย้ำการขยาย

ความหมายทางลบให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างท่ี  41 นอกจากสัตว์ป่าท่ีน่าสงสารเหล่านี้จะต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมแล้ว ยังต้อง

  เผชิญกับมนุษย์ท่ีเห็นแก่ได้บนความทุกข์ยากของสัตว์ป่าท่ีคอยจ้องไล่ล่าสัตว์ป่า 

  เหล่านั้นโดยไม่สำนึกถึงบาปกรรม เสียงปืนท่ีดังก้องกังวานอยู่ในหุบเขาของอ่างเก็บ

  น้ำคลองแสง มันฉุดกระชากความรู้สึกของคนท่ีกำลังช่วยชีวิตสัตว์ป่าจนต้องเข้าไป

  ตรวจค้นหาคนใจบาปทุกครั้งไป 

(การช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างเข่ือนเช่ียวหลาน) 
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   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความส่วนหนึ่งจากรายงานการช่วยเหลือสัตว์ป่า

ตกค้างเข่ือนเช่ียวหลานของ สืบ นาคะเสถียร โดยมีการบรรยายข้ันตอนและเหตุการณ์การดำเนินการ

โครงการอพยพ ความตอนหนึ่งได้มีการบรรยายถึงผลกระทบจากการสร้างเข่ือนท่ีนอกจากสัตว์ป่า

จะต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมแล้ว ยังต้องเผชิญกับนักล่าสัตว์ป่า ผู้เขียนได้ใช้คำขยายความถึง

การล่าสัตว์ป่าว่าเป็นพฤติกรรมท่ี เห็นแก่ได้บนความทุกข์ยากของสัตว์ป่า เพื่อประณามการกระทำ

ดังกล่าว 

ตัวอย่างท่ี  42 การทำลายป่าและส่ิงแวดล้อมอื่นโดยน้ำมือมนุษย์นั้น มิได้เกิดจากความไร้จิตสำนึก

  หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างเดียว (แม้ว่าข้อนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญ) แต่การท่ีผู้คนทำลาย

  ป่าตลอดจนส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากโครงสร้างของระบบ 

  เศรษฐกิจและสังคมด้วย 

  ดังนั้น ผมจึงจำเป็นต้องยืนยันว่าการทำลายป่าและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น ๆ 

  ไม่เพียงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน หากยังถูกขับเคล่ือนด้วยความเข้าใจ

  ผิดเกี่ยวกับชีวิตอีกอย่างหนึ่ง จากนั้นกระบวนการท้ังหมดจึงถักทอขึ้นเป็นสภาวะไร้

  จิตสำนึกอย่างส้ินเชิง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 1) 

  แม้ว่าผู้เขียนจะกล่าวถึงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติว่ามิได้เกิดจากบุคคลท่ี ไร้

จิตสำนึก เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากโครงสร้างทางสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้คนเกิดพฤติกรรมในการ

ทำลายธรรมชาติด้วย แต่การใช้ถ้อยคำขยายถึงพฤติกรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็น 

สภาวะไร้จิตสำนึก ก็เป็นการตอกย้ำความหมายทางลบให้กับพฤติกรรมดังกล่าว 

   3.2.3.2 การใช้อุปลักษณ์ 

   การใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งท่ีผู้เขียนใช้ส่ือสารเพื่อให้เกิด

จินตภาพบางอย่างและเพื่อให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่าน 

   จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่าผู้เขียนได้

มีการบรรยายถึงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจ โดยมีการใช้ถ้อยคำ

เปรียบเทียบการกระทำผิดทางส่ิงแวดล้อมกับการทำกริยาอาการท่ีน่ารังเกียจและไม่เป็นท่ียอมรับใน
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สังคม ได้แก่ การข่มขืน การอุจจาระ การขโมยของ การประพฤติหยาบคาย การแสดงความถ่อยเถื่อน 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 43 วันท่ีผมไปรอรับศพพี่สืบท่ีนำมาจากป่าห้วยขาแข้ง เอามาต้ังไว้ที่วัดมหาธาตุ  

  บางเขน ในความรู้สึกถึงเพื่อนและพี่ชายคนนี้ ผมเขียนบันทึกส้ันๆไว้ว่า “หากมีวัน

  หนึ่ง คุณถูกคนร้ายจับล่ามโซ่ ภรรยาคุณกำลังถูกคนร้ายข่มขืน คุณไม่สามารถ 

  ช่วยเหลือคนรักของคุณได้ คุณด้ินสุดขีด แต่ไร้ผล คุณตะโกนก้องเพื่อให้คนอื่นมา

  ช่วย แต่คนเหล่านั้นแกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน บางคนบอกว่าให้คุณช่วยตัวเองไปก่อน 

  คุณด้ินพล่านเมื่อเมียรักร้องด้วยความเจ็บปวด แต่ไม่มีใครสนใจ” 

  “แล้วสุดท้ายคุณก็มิอาจทนกับสภาพอันบัดซบท่ีเกิดขึ้นต่อหน้าคุณ โดยท่ีคุณไม่อาจ

  ช่วยภรรยาอันเป็นท่ีรักยิ่งได้ และถึงเวลานั้น คุณแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ คุณอาจ

  เลือกทำร้ายตัวเองเพื่อบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ”  

  (“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความท่ีผู้เขียนได้กล่าวถึงความรู้สึกท่ีมีต่อ สืบ       

นาคะเสถียร ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายเรื่องราวการทำงานของสืบท่ีต้องเผชิญกับสะเทือนใจจากการเห็น

การกระทำผิดทางส่ิงแวดล้อมผ่านการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ท่ีสามีต้องทนดูภรรยาถูกข่มขืนต่อ

หน้า  

   แม้ผู้เขียนจะมิได้ใช้ถ้อยคำเปรียบอย่างตรงไปตรงมา แต่การเกริ่นนำว่าเป็น 

ความรู้ สึกถึงเพื่อนและพี่ชายคนนี้  ก็ทำให้ ผู้อ่านสามรถเข้าใจได้ว่าผู้เขียนกำลังหมายถึง สืบ           

นาคะเสถียร โดยผู้เขียนได้เปรียบถึงสามีท่ีจำต้องทนดูภรรยาถูกคนร้ายข่มขืนต่อหน้าโดยไม่สามารถ

ช่วยอะไรได้ เป็นเหมือนกับสืบท่ีต้องทนดูผู้กระทำผิดทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยท่ีไม่สามารถทำ

อะไรได้เลย  

   การใช้กลวิธีทางภาษาดังกล่าวนอกจากทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพแล้ว ยังทำ

ให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนใจจากเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการข่มขืนเป็นอาชญากรรมร้ายแรง 

ท้ังผิดกฎหมายและเป็นการกระทำท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม 

ตัวอย่างท่ี 44 ส่วนเจ้าหน้าท่ีพี่ๆหลายคนบ่นพึมพำน้ำตาซึมว่าเขาไม่น่าทำกับเราแบบนี้เลย 

  คุณปัณภัทร์ ว่องไว กล่าวว่า “เขาหยามเรา” 
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  “ใช่ครับ เขาหยามเรา” คุณสมพร เมาศรี พยักหน้าพร้อมย้ำคำพูดเพื่อนอีกครั้ง 

  ก่อนจะกำมือขวาทุบหน้าอกตรงตำแหน่งหัวใจของเขาเองสองถึงสามครั้งและเล่าต่อ

  ด้วยน้ำเสียงกระแทกกระท้ัน แต่ในดวงตาของกลับส่ันไหว “เหมือนเขามาขีใ้ส่หัวใจ

  เรา” 

(เหมือนเขามาขี้ใส่หัวใจเรา) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทความท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ

เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการจับกุม นายเปรมชัย กรรณสูตร กับพวก รวม 4 คน ท่ีเดินทางเข้าไปล่า

เสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้ให้

สัมภาษณ์ได้เปรียบการกระทำของผู้ต้องหาท่ีฆ่าเสือดำว่าเป็นเหมือนการอุจจาระ ซึ่งเป็นการกระทำท่ี

น่ารังเกียจ และถือเป็นการเหยียดหยามจิตใจเจ้าหน้าท่ีผู้ทำหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 

ตัวอย่างท่ี 45 การยิงเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผิดกฎหมายชัดเจน 

  แต่ท่ีผิดกว่าคือการทำลายน้ำใจผู้เกี่ยวข้องท่ีเป็นลูกจ้าง อดีตข้าราชการใหญ่ในกรม

  อุทยาน ท่ีต่อสายไปขออนุญาตให้นายตัวเองเข้าไปเท่ียวป่ากับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

  เหมือนเราบอกเพื่อนว่าขอให้เจ้านายเราไปเท่ียวบ้านหน่อย แต่เขามาขโมยของ 

  หยาบคาย ขี้ไว้กลางบ้าน แสดงออกถึงความเถ่ือนถ่อย ไม่มีมารยาทอย่างไม่น่าเช่ือ

  ว่าเป็นคนมีฐานะทางสังคมมาขนาดนี้ (ในกรณีท่ีเขาไม่รู้ว่าเจ้านายมีพฤติกรรมแบบนี้

  มาก่อน) 

(ความเห็น หลังคำสัมภาษณ์เปรมชัย  

“มีแต่คนเห็นใจผม” # 1 ศศิน เฉลิมลาภ) 

   ผู้เขียนได้กล่าวถึงข่าวการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวรท่ีผู้ต้องหาได้ใช้

อภิสิทธิ์จากการรู้จักกับข้าราชการผู้ใหญ่เพื่อเข้าไปในป่าแต่กลับล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ผู้เขียนจึง

ได้เปรียบการกระทำดังกล่าวว่าเหมือนการเข้าไป ขโมยของ และ อุจจาระไว้กลางบ้าน ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการกระทำท่ีผิดต่อกฎหมายแล้ว ยังเป็นการกระทำท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม 
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   3.2.3.3 การใช้สหบท 

   จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปรากฏกลวิธี

ทางภาษาการใช้สหบทเพื่อส่ือถึงชุดความคิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นพฤติกรรมท่ีน่า

รังเกียจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 46 ...เจ้าหน้าท่ีเล่าว่าตอนนั้นหัวหน้าวิเชียรมีหลากหลายอารมณ์ผสมกัน เนื่องจากช่วง

  นั้นหัวหน้ามีความเครียดเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว ด้วยมีภารกิจ มีประชุมเขตฯ มีอบรม

  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) งานติดต่อกันไปหมดไม่ได้

  พักมาหลายวัน หน้าของหัวหน้าตอนนั้นบอกได้อย่างเดียวก็คือโทรมโทรมมาก 

  ส่วนเจ้าหน้าท่ีพี่ๆหลายคนบ่นพึมพำน้ำตาซึมว่าเขาไม่น่าทำกับเราแบบนี้เลย 

  คุณปัณภัทร์ ว่องไว กล่าวว่า “เขาหยามเรา” 

  “ใช่ครับ เขาหยามเรา” คุณสมพร เมาศรี พยักหน้าพร้อมย้ำคำพูดเพื่อนอีกครั้ง 

  ก่อนจะกำมือขวาทุบหน้าอกตรงตำแหน่งหัวใจของเขาเองสองถึงสามครั้งและเล่าต่อ

  ด้วยน้ำเสียงกระแทกกระท้ัน แต่ในดวงตาของกลับส่ันไหว “เหมือนเขามาขี้ใส่หัวใจ

  เรา” 

(เหมือนเขามาขี้ใส่หัวใจเรา) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทความท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ

เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการจับกุม นายเปรมชัย กรรณสูตร กับพวก รวม 4 คน ท่ีเดินทางเข้าไปล่า

เสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

   บทความดังกล่าวได้แสดงถึงการใช้สหบทปรากฏรูป เนื่องจากมีการอ้างอิง

แหล่งท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน โดยปรากฏช่ือผู้พูดท่ี คือ คุณสมพร เมาศรี หนึ่งในเจ้าหน้าท่ีผู้

ปฏิบัติการจับกุมนายเปรมชัยและพวก 4 คน และข้อความในเครื่องหมายคำพูดหรืออัญประกาศท่ีส่ือ

ให้เข้าใจว่าเป็นถ้อยคำต้นฉบับ คือ “เหมือนเขามาขี้ใส่หัวใจเรา” เป็นถ้อยคำเปรียบเทียบถึงการฆ่า

สัตว์ป่านั้นเหมือนการมาอุจจาระใส่หัวใจของตนเอง  

   การใช้ถ้อยคำในลักษณะนี้ เป็นการส่ือให้ เห็นว่าการทำผิดทางด้าน

ส่ิงแวดล้อมเป็นพฤติกรรมท่ีสกปรก น่ารังเกียจ และเป็นการหยามเจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีปกป้อง

ป่า การใช้ถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำแบบรายงานตรง ไม่มีการปรับเปล่ียน เป็นคำพูดของเจ้าของ
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คำพูดนั้นจริง ๆ จะทำให้ผู้อ่านเช่ือถือข้อความเนื่องจากเป็นคำพูดท่ีมาจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

โดยตรง 

ตัวอย่างท่ี 47 “เค้าช่วยกันอนุรักษ์แทบเป็นแทบตาย เป็นถึงประธานบริษัทใหญ่กลับไม่มีสามัญ

  สำนึกอะไรเลยจริง ๆ” 

  “หลายคนเส่ียงชีวิตเพื่ออนุรักษ์ บางคนกลับลักลอบทำลายเพื่อความสุข ความสนุก

  ของตัว เป็นคนดัง ใหญ่โตกลับทำเรื่องท่ีผิดกฎหมาย ไร้สำนึก อับอายบ้างรึเปล่า

  คะเนี่ย” 

  “ถ้าเข้าป่าเพื่อทำเลว ๆ อย่างนี้ อย่าเข้าเลยครับ ทุกวันนี้ท้ังป่าและสัตว์ป่าของเราก็

  ลดน้อยลงทุกที มันหมดยุคการเข้าป่าเพื่อผจญภัยแบบรพินทร์ ไพรวัลย์ แล้ว” 

  “หน้าตาก็อุบาทว์ จิตใจกลับช่ัวช้า โหดร้ายยิ่งกว่าหน้าตา ไม่อยากด่าเลย แต่อ่าน

  ข่าวแล้วโกรธ โกรธมาก มันมีความจำเป็นในชีวิตหรือ ไม่มีจะกินหรือ เปล่าเลย  

  เพียงแต่เกิดจากจิตใจท่ีชอบการทำร้ายทำลายชีวิต” 

  ฯลฯ 

  บางส่วนจากความไม่พอใจท่ีคัดลอกมาจากกระทู้สนทนาบนเฟสบุ๊คท่ีแชร์ข่าว 

  ดังกล่าว 

(บันทึกคดี ล่าสัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ฯ 2561) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้สหบทปรากฏรูปซึ่งเป็นการอ้างอิงคำพูดจาก

ตัวบทอื่นมาไว้ในตัวบท แม้จะไม่ปรากฏช่ือผู้พูดอย่างชัดเจน แต่การใช้เครื่องหมายอัญประกาศกำกับ

ข้อความไว้ พร้อมบอกแหล่งท่ีมาของข้อความว่าเป็นความคิดเห็นบางส่วนจากข่าวในเฟซบุ๊กกรณีคดี

ล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวรก็ช่วยทำให้ตัวบทมีความน่าเช่ือถือ อีกท้ังการนำความคิดเห็นท่ีมีทิศทางไป

ในทางเดียวกันว่าการฆ่าสัตว์ป่าเป็นการกระทำท่ีไม่เป็นท่ียอรับในสังคมก็ยิ่งช่วยทำให้ชุดความคิดมี

น้ำหนักมากข้ึน 

ตัวอย่างท่ี 48 วันนี้ (4 มี.ค.) ท่ีหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มท่ีใช้ช่ือว่า  

  T’Challa (ทีชัลลา – ช่ือตัวละครในการ์ตูนอเมริกาของมาร์เวลและตัวเอก 
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  ภาพยนตร์เรื่องแบล็ค แพนเธอร์) นัดรวมตัวภายใต้หน้ากากเสือดำ เพื่อออกมาทวง

  ความยุติธรรมให้สัตว์ป่า 

  กลุ่ม T’Challa ประกาศเจตนารมย์ว่า 

  “เราคือสัตว์ เรามีชีวิตของเรา เราไม่ใช่เครื่องประดับของใคร เราไม่ใช่อาหารในห่วง

  โซ่อาหาร เราไม่ใช่ยาโด๊ป เราไม่มีสิทธิ์พูด เพราะฉะนั้นวันนี้เราในนามของ  

  T’Challa เพื่อเป็นตัวแทนของเสือดำรวมถึงสัตว์ทั้งหลายในป่าใหญ่ 

  เรามาท่ีนี่ในวันนี้เพื่อทวงถามความเลวร้ายของมนุษย์กลุ่มหนึ่งเมื่อหนึ่งเดือนท่ีแล้ว

  พวกเขาบุกมาฆ่าเพื่อนของเราถึงในบ้าน นี้ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีมีผู้บุกรุกเพื่อนเราถึงใน

  บ้าน แต่เราอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย...” 

(เราขอพูดในนามของสัตว์ป่า) 

   ในวาระครบรอบ 1 เดือนเหตุการณ์ท่ีนายเปรมชัย กรรณสูต ประธาน

บริษัท อิตาเลียนไทย ถูกจับเป็นผู้ต้องหาคดีล่าสัตว์ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้มีกลุ่มคนท่ีใช้ช่ือ

ว่า T’Challa นัดรวมตัวภายใต้หน้ากากเสือดำ เพื่อออกมาทวงความยุติธรรมให้สัตว์ป่า ผู้เขียนได้

อ้างอิงคำพูดจากกลุ่มคนเหล่านี้ พร้อมระบุช่ือและแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจน โดยในคำพูดได้ปรากฏ

ถ้อยคำท่ีส่ือชุดความคิดการฆ่าสัตว์ป่าเป็นการกระทำท่ีเลวร้าย 

  3.2.4 กิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย 

  จากการศึกษาวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่าได้สะท้อนชุดความคิด

เกี่ยวกับกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ธรรมชาติถูกทำลายผ่านกลวิธีทางภาษา 7 กลวิธี 

ได้แก่ การใช้คำแสดงทัศนภาวะ การใช้วัจนกรรม การใช้อุปลักษณ์ การใช้เรื่องเล่า การใช้สหบท การ

ใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล และการใช้คำถามเชิงวาทศิลป ์มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.2.4.1 การใช้คำแสดงทัศนภาวะ 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้คำแสดงทัศนภาวะเพื่อส่ือถึงชุดความคิดกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้

ธรรมชาติถูกทำลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 49 …จากการตรวจสอบการปนเปื้อนสารของสารพิษบนพื้นท่ีต้นแม่น้ำน่านในช่วงฤดู

  เพาะปลูก พบว่าจากตัวอย่างน้ำผิวดินพบพาราควอตปนเป้ือน 64 ตัวอย่าง จาก 65 
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  ตัวอย่าง ส่วนน้ำใต้ดินพบพาราควอต 13 แห่ง จากตัวอย่าง 15 แห่ง  สารท่ีตกค้าง

  ยังสามารถแพร่กระจายต่อไปยังพืช สัตว์ และแหล่งน้ำอื่น ๆ ได้... 

  …เมื่อพาราควอตปนเป้ือนสู่ดินและน้ำ แน่นอนว่าต้องตกค้างในส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ใน

  ระบบนิเวศนั้นด้วย...อีกท้ังงานวิจัยของหลายหน่วยงานพบการปนเป้ือนในดินพื้นท่ี

  เกษตรกรรม ดินตะกอนและน้ำในแหล่งน้ำ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำประปา น้ำด่ืม

  บรรจุขวด ผักผลไม้ รวมถึงตัวอย่างส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ใช้เป็นอาหาร เช่น กบ หอย 

  ปู ปลา โดยในหลายตัวอย่างตกค้างปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน 

  ท้ังหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราควรสนับสนุนการยกเลิกใช้พาราควอต สารพิษ 

  อันตราย ร้ายแรงท่ีมากกว่าครึ่งโลกประกาศยกเลิกการใช้แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าคิด

  แค่การสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ เราควรใส่ใจต่อการสูญเสียของทรัพยากรและ

  ระบบนิเวศน์ด้วย 

(ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากพาราควอต) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้

พาราควอตหรือสารเคมีกำจัดวัชพืชในอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้เขียนได้พยายามช้ีให้เห็นถึงโทษจาก

การใช้สารเคมีดังกล่าว โดยอ้างงานวิจัย สถิติการปนเปื้อนสารพิษในส่ิงแวดล้อม เพื่อช้ีให้เห็นว่า

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังพืช สัตว์ และระบบนิเวศน์ต่างได้รับความเสียหายจากการใช้สารสังเคราะห์

ดังกล่าว ดังนั้น กิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย ผู้เขียนจึงได้ใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้คำแสดงทัศนภาวะเพื่อช้ีนำความคิดเห็นว่า ควรสนับสนุนการยกเลิกใช้พาราควอต 

เพื่อยับยั้งความเสียหายท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่างท่ี 50 เราควรหันมาท่องเท่ียวในลักษณะท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ 

  ทรัพยากรธรรมชาติกันดีกว่า เพราะในปัจจุบันนี้ธรรมชาติได้เส่ือมโทรมด้วยน้ำมือ

  มนุษย์อย่างเรา ภูเขาหัวโล้นมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้น น้ำทะเลเน่าเสียและส่งกล่ินเหม็น 

  อีกท้ังยังมีประมาณขยะในน้ำทะเลท่ีมีแนวโน้มจะสูงขึ้นกว่าปลาอีกด้วย หากเรายัง

  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

  ส่ิงแวดล้อมเสียแต่วันนี้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนรุ่นหลังคงไม่มีโอกาสได้ช่ืนชมความ

  งามของธรรมชาติท่ีแท้จริงแน่นอน 
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(ขอเวลาให้ธรรมชาติได้พักผ่อน) 

   ผู้เขียนได้พยายามช้ีให้เห็นว่าสาเหตุท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเส่ือม

โทรมเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีขาดความรับผิดชอบต่อการรักษาธรรมชาติ ผู้เขียนจึงใช้คำ

แสดงทัศนภาวะเพื่อช้ีนำว่า ควร หันมาท่องเท่ียวในลักษณะท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตัวอย่างท่ี 51 ...เพราะปัญหาขยะท่ีค่อย ๆ พอกพูนขึ้น กำลังส่งผลกระทบต่อสรรพชีวิตท้ังหมด 

  เรื่องนี้จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองข้าม และควรให้ความสนใจ สร้างความเข้าใจ ต่อขยะ

  ทุกช้ินท่ีเกิดขึ้นจากน้ำมือของเราทุกคน ดังเช่นท่ีปรากฎปัญหาการสะสมของขยะ

  พลาสติกในท้องทะเล... 

(‘ขยะ’ ระเบิดเวลาส่ิงแวดล้อม) 

   ปัญหาขยะตามส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นผลมาจากการจัดการขยะท่ีไม่

รอบด้านของมนุษย์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ผู้เขียนจึงได้สรุปว่าปัญหาการจัดการ

ขยะเป็นปัญหาท่ี ไม่ควรมองข้าม และ ควรให้ความสนใจ  

   3.2.4.2 การใช้วัจนกรรม 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้วัจนกรรมเพื่อส่ือถึงชุดความคิดกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้

ธรรมชาติถูกทำลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 52 ปัจจุบันหลายๆ ประเทศเริ่มประสบปัญหาขยะล้นประเทศ จากการใช้พลาสติกท่ี

  ฟุ่มเฟือย ใช้เพียงครั้งเดียวก็ท้ิง และการจัดการกับขยะท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ

  พลาสติกเป็นวัสดุท่ีต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี นี่จึงเป็นสาเหตุท่ีทำให้

  ขยะเริ่มล้น และทะลักลงสู่ทะเลมากขึ้นเรื่อย ๆ (บวกรวมเข้ากับเรื่องความมักง่าย) 

  ขยะเหล่านี้เป็นต้นเหตุของปัญหาการตายของสัตว์ในท้องทะเลท่ัวโลก 

  สำหรับประเทศไทยเอง เราติด 1 ใน 5 อันดับ ของปัญหาการท้ิงขยะลงสู่ทะเล นี่

  ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การจัดอันดับในด้านท่ีดี แต่มันคือความน่า

  เป็นห่วงกับปัญหานานาท่ีกำลังจะตามมา ซึ่งในท่ีนี้เราได้รวบรวมผลกระทบท่ีเกิด

  ขึ้นกับสัตว์ทะเลในบ้านเรามาว่าในรอบสองถึงสามปีท่ีผ่าน พวกเขาต้องพบเจอกับ



  77 

  สภาพอย่างไร และมีจุดจบอย่างไร จากการท่ีต้องตกเป็นเหยื่อให้กับขยะพลาสติกท่ี

  ลอยอยู่กลางทะเลไทย 

(ชะตากรรมสัตว์ทะเลไทยในวังวนของขยะพลาสติก) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงปัญหาการท้ิงขยะลงสู่ทะเลจำนวน

มากจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในทะเล ผู้เขียนได้ใช้วัจนกรรมแสดงความรู้สึก 

(expressive) แสดงถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนว่า

ปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี อีกท้ังยัง น่าเป็นห่วง เนื่องจากการปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นผลพวง

จากกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดปัญหาการตายของสัตว์ในทะเล และหากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับ

การแก้ไข สัตว์หลายชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากทะเลในท่ีสุด 

ตัวอย่างท่ี 53 ซากวาฬสเปิร์มเกยต้ืนท่ีชายฝ่ังด้านตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย วาฬตัวนี้ได้

  กินสารพัดขยะพลาสติก เช่น แก้วน้ำด่ืม 115 แก้ว ถุงพลาสติก 25 ช้ิน ขวดน้ำ 

  พลาสติก รองเท้าแตะสองคู่ และถุงท่ีใส่ยางวงกว่าหนึ่งพันช้ิน โดยรวมแล้วมีน้ำหนัก

  กว่า 6 กิโลกรัม... 

  “ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถระบุสาเหตุการตายของวาฬได้ แต่การท่ีเราพบซากวาฬ

  ลักษณะนี้เป็นเรื่องน่าเศร้า” Dwi Suprati ผู้ประสานงานอนุรักษ์ทางทะเล World 

  Wildlife Fund อินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับส่ือ 

  Luhut Binhar Pandjaitan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทะเล (Minister of  

  Maritime Affairs) ให้สัมภาษณ์กับส่ือว่าการพบซากวาฬจะช่วยสร้างความตระหนัก

  ถึงปัญหาขยะพลาสติกและลดปริมาณการใช้ลงในท่ีสุด… 

  “ผมเศร้าใจมากเมื่อได้ยินข่าวนี้” เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว the Guardian 

  “เป็นไปได้ท่ีว่าสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบจากมลภาวะพลาสติก ซึ่ง 

  ท้ายท่ีสุดก็อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์” 

  การค้นพบน่าเศร้านี้เป็นครั้งท่ี 2 ของในช่วงไม่กี่เดือนท่ีผ่านมาท่ีพบซากวาฬเกยต้ืน

  ท่ีในท้องเต็มไปด้วยขยะพลาสติก... 

(พบซากพลาสติกร่วม 6 กิโลกรัมในท้องซากวาฬสเปิร์ม) 
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   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้วัจนกรรมแสดงความรู้สึกท่ีผู้เขียนได้แสดงความ

คิดเห็นต่อข่าวการตายของวาฬสเปิร์มจากการกินขยะพลาสติก ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการขยะท่ีไม่

ครอบคลุมของมนุษย์จนก่อให้เกิดมลพิษในทะเล และทำให้ทรัพยากรสัตว์ทะเลต้องตาย 

ตัวอย่างท่ี 54 ...ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจกท่ีทำให้ 

  เกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นการผันผวนของสภาพอากาศ โลกร้อน

  ขึ้น น้ำแข็งละลาย น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น… 

  โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้สัตยาบันในฐานะตัวแทนรัฐบาล

  ไทยต่อท่ีประชุม COP21 ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ภายในปี 2030 

  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พร้อมท้ังลดการพลังงานฟอสซิล และหัน

  มาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมทดแทน… 

  เป็นเรื่องน่ายินดีท่ีประเทศไทยยอมรับในหลักการดังกล่าว แต่ท่ีน่าเป็นกังวลคือผ่าน

  มาแล้วกว่าปีครึ่ง การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในขั้นมาตรการและการปฏิบัติจริง

  ยังไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด... 

(ไทยขาดมาตรการควบคุมก๊าซเรือนกระจก 

หวั่นผิดคำพูดท่ีให้ไว้ในเวที COP21) 

   ผู้เขียนได้ใช้วัจนกรรมแสดงความรู้สึกต่อกรณีปัญหาการเกิดก๊าซเรือน

กระจกในประเทศไทยท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยผู้เขียนได้แสดงความรู้สึก ยินดี เมื่อ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสัตยาบันซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าว แต่กลับรู้สึก 

เป็นกังวล เมื่อปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไม่ลดลงตามท่ีรัฐบาลกำหนดมาตราการไว้ 

   3.2.4.3 การใช้อุปลักษณ์ 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้อุปลักษณ์เพื่อส่ือถึงชุดความคิดกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้

ธรรมชาติถูกทำลาย โดยได้มีการเปรียบกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์กับภัยพิบัติ ความหายนะ ส่ิงทำลาย

ล้าง ท่ีสร้างความเสียหายและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างท่ี 55 เด๋ียวนี้ในเขตอุทยาน ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบางแห่ง ส่วนใหญ่มากกว่า 50% ของ

  พื้นท่ีพวกนี้มีราษฎรเข้าไปอยู่ บุกรุกอยู่ด้วย อย่างเขื่อนอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ จะ
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  ทำรีสอร์ตกันอยู่บนดิน นั่นก็ดินมั้ย ท่ีป่าสงวนท่ีถูกเพิกถอนใช่หรือเปล่า ก็พื้นท่ีพวก

  นี้มันจะหมด อย่าให้ข้อโต้แย้งว่า “ป่าอนุรักษ์จะอยู่” ผมไม่เช่ือ เพราะถ้าป่าข้าง

  นอกมันหมดแล้ว ข้างในจะอยู่ได้ยังไง ไฟมันไหม้ข้างบ้านวันนี้ ถ้าไม่ช่วยกันดับ  

  พรุ่งนี้มันจะไหม้อีกบ้าน 

(ตะโกนก้องสู่คนท่ัวประเทศ part 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทสัมภาษณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ท่ีได้ให้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจำกัดพื้นท่ีป่าสงวนและผลกระทบจากการบุกรุกป่า ปรากฏกลวิธีทางภาษาการ

ใช้อุปลักษณ์โดยเปรียบป่าเป็นบ้าน และการบุกรุกทำลายป่าเป็นไฟไหม้ หากทุกคนในสังคมไม่ช่วยกัน

ดับไฟต้ังแต่แรก ไฟก็จะลามไปถึงอีกบ้านหนึ่ง การใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบเช่นนี้เป็นการช้ีนำให้เห็นว่า

ป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์ และการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นการบุกรุกทำลายป่าก็เป็นเหมือนภัย

พิบัติท่ีสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

   3.2.4.4 การใช้เรื่องเล่า 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กล

วิธีการใช้เรื่องเล่าเพื่อส่ือถึงชุดความคิดกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ธรรมชาติถูก

ทำลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 56 กว่ามรดกทางธรรมชาติของไทยผืนนี้ จะได้รับการคุ้มครองเป็นมรดกโลกอัน 

  ทรงคุณค่ามหาศาล เพื่อมอบไว้แก่มนุษยชาติ ธรรมชาติต้องใช้เวลาสร้างความอุดม

  สมบูรณ์ของสรรพชีวิตท้ังหลายอย่างต่อเนื่อง และยาวนานเกินกว่าจะประเมินค่าได้ 

  กว่าจะเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดของทุกชีวิต โดยไม่เส่ือมสูญ

  เผ่าพันธุ์ เป็นภาระแห่งชีวิตร่วมกัน นับต้ังแต่พันธุ์ไม้ใหญ่น้อย ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า

  ทุกชนิด และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ล้วนมีชีวิตร่วมกัน ต่างดำเนินงานสร้างสรรค์วัฏจักร 

  ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องและไม่มีส้ินสุด 

  ตราบจนกระท่ังมนุษย์เอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้อง จัดสรรและเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์

  จากทรัพยากรธรรมชาติมากมายเกินความจำเป็น แหล่งธรรมชาติถูกทำลายจนเส่ือม

  สลาย หลายพื้นท่ีไม่อาจฟื้นฟูสถานะด้ังเดิมได้ ทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติพลิก

  ผัน เกิดภาวะวิกฤตสำแดงผลร้ายสะเทือนต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเอง

  อย่างรุนแรง ก่อผลเสียหายโยงใยถึงกันท่ัวโลก 
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(ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ผืนป่าบริสุทธิ์ของคนไทย สู่การเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลักษณะของ

การบอกเล่าแบบเรียงตามลำดับเวลาปรากฏอยู่ในข้อความ ผู้เขียนได้บรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติท่ีสรรพชีวิตท้ังหลายต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดเป็นสมดุลแห่งธรรมชาติ ตราบ

จนกระท่ังมนุษย์เอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้อง คือการท่ีมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติเกินความ

จำเป็นส่งผลให้ธรรมชาติเส่ือมโทรม กลวิธีทางภาษาดังกล่าวเป็นการบรรยายความต่อเนื่องของ

เหตุการณ์ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อช้ีนำให้เห็นว่าส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงเป็นผลมาจากการกระทำ

ของมนุษย์ 

ตัวอย่างท่ี 57 ย้อนกลับไปเมื่อส่ีพันล้านปีก่อน ส่ิงมีชีวิตตัวจิ๋วอย่างไมโครบ (microbes) ได้ถือ 

  กำเนิดขึ้น เมื่อ 400 ล้านปีก่อนก็เริ่มมีส่ิงมีชีวิตบนผืนแผ่นดิน ราว 200,000 ปีก่อน 

  มนุษย์ได้ถือกำเนิดบนโลก จวบจน 200 ปีก่อน มนุษย์จึงเริ่มจัดจำแนกส่ิงมีชีวิต 

  ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ แม้กระนั้น เราก็ยังค้นพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่อยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน 

  และอาจมีอีกกว่าล้านสปีชีส์ท่ียังไม่ถูกค้นพบ… 

  จวบจนปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์บันทึกพืช สัตว์ และเห็ดรารวมท้ังส้ินราว 2 ล้าน

  ชนิดพันธุ์ ไม่มีใครรู้ว่าชนิดพันธุ์ท้ังหมดบนโลกมีจำนวนเท่าไร บ้างมองว่าน่าจะราว 

  2 ล้านชนิดพันธุ์ แต่บางรายอาจคาดการณ์ว่ามีถึง 100 ล้านชนิดพันธุ์... 

  ถึงแม้ว่าเราจะพบชนิดพันธุ์ใหม่หลายพันต่อปี แต่ก็มีอีกหลายพันชนิดพันธุ์ท่ีกำลัง

  เริ่มสูญหาย ถูกกวาดล้างไปด้วยคล่ืนหายนะทางชีววิทยาหรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่าการ

  สูญพันธุ์ครั้งท่ี 6 ในประวัติศาสตร์โลก... 

  ...เมื่อ พ.ศ. 2558 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและเม็กซิกัน ได้รวบรวมข้อมูล

  จากสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีเรารู้จัก และได้ข้อสรุปว่าอัตราการสูญพันธุ์ของพืชและ

  สัตว์คิดเป็น “ราว 100 เท่า” หากเปรียบเทียบกับอัตราสูญพันธุ์ในโลกท่ีไม่มีมนุษย์ 

  ซึ่งคิดเป็นอัตราการสูญพันธุ์ที่พอๆ กับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ 

(การสูญหายท่ีอาจไม่สังเกตเห็น ว่าด้วยการสูญพันธุ์ของแมลง) 

   ผู้เขียนได้ใช้เรื่องเล่าตามลำดับเวลาในการอธิบายถึงการกำเนิดและการ

ค้นพบส่ิงมีชีวิต โดยช้ีให้เห็นว่ายังมีอีกหลายล้านสปีชีส์ท่ีมนุษย์ยังไม่ค้นพบแต่กลับสูญพันธุ์ไปเสียก่อน
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อันเนื่องมาจากการสูญพันธุ์ครั้งท่ี 6 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีมนุษย์มีจำนวนประชากรท่ีมากเกินไป และ

มีการบริโภคท่ีเกินระดับท่ีเหมาะสมทำให้เบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอื่น 

ตัวอย่างท่ี 58 เมื่อ พ.ศ. 2524 แองเจลิค ซองโค (Angelique Songco) ลูกจ้างบริษัทเรือนำเท่ียว

  ดำน้ำในขณะนั้น ได้แหวกว่ายท่ามกลางวงล้อมของแนวปะการังงดงามท่ีสุดของ 

  ฟิลิปปินส์ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปี เงาของเหล่านักท่องเท่ียวก็คืบคลานเหนือน่านน้ำ

  ของทะเลซูลู (the Sulu Sea) 

  ชาวประมงจากพื้นท่ีห่างไกลอย่างเมืองคิวซอน (Quezon) ระยะทางเกือบ 500 

  กิโลเมตร ต่างมุ่งหน้ามาหาปลาท่ีแนวปะการังทับบาทาฮา (Tubbataha Reef) แนว

  ปะการังท่ีนับว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 

  ผลลัพธ์ที่ได้คือหายนะ ระเบิดไดนาไมท์ทำลายล้างท้ังปลาและแหล่งท่ีอยู่อาศัย  

  ไซยาไนด์ทำให้ปลาจมลงสู่แนวปะการัง ตามเกาะเล็กเกาะน้อย ชาวประมงเหล่านั้น

  ก็เก็บเกี่ยวไข่นกทะเลเป็นอาหาร 

 (ทับบาทาฮา แนวปะการังแห่งฟิลิปปินส์ท่ียังมีชีวิต) 

  ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีทางภาษาการใช้เรื่องเล่าเพื่อบรรยายภาพสถานท่ีอันสวยงามของ

ธรรมชาติปะการัง โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนและหลังจากท่ีมนุษย์จะเข้ามากอบโกย

ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย 

   3.2.4.5 การใช้สหบท 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กล

วิธีการใช้สหบทเพื่อส่ือถึงชุดความคิดกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 59 ประชากรวาฬเพชฌฆาตกำลังเผชิญกับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากสารเคมี

  พิษและผลกระทบจากมลภาวะต่อเนื่องในมหาสมุทร อ้างอิงจากงานวิจัยช้ินล่าสุด 

  ถึงแม้ว่าสารเคมีเป็นพิษ เช่น พีซีบี (Polychlorinated Biphenyls – PCBs) จะถูก

  แบนเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่สารพิษดังกล่าวก็ยังรั่วไหลมาปนเป้ือนในมหาสมุทร 

  เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร ทำให้วาฬเพชฌฆาต นักล่าผู้อยู่บนยอดปิรามิดในทะเล 
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  เป็นสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น สารเคมีดังกล่าวยังปนเป้ือน

  ในน้ำนมท่ีแม่วาฬป้อนให้กับลูกวาฬตัวน้อยอีกด้วย 

  …“สถานการณ์นี้ไม่ต่างจากวันส้ินโลกของวาฬเพชฌฆาต” Paul Jebson จาก  

  Zoological Society of London ผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยให้สัมภาษณ์… 

  ...คณะวิจัยระบุว่า สารพีซีบีเป็นหนึ่งในมลภาวะท่ีพบในวาฬเพชฌฆาต ตามมาด้วย 

  “ลิสต์สารเคมีอีกยาวเหยียดท่ีเรารู้จัก และยังไม่ได้มีการวัดปริมาณสารท่ีมีอยู่”  

  นอกจากปัญหามลภาวะ วาฬเพชฌฆาตยังต้องเผชิญกับปริมาณอาหารท่ีลดลง ไม่ว่า

  จะเป็นทูน่าและฉลามท่ีถูกมนุษย์ล่าอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมลภาวะทางเสียงใต้น้ำท่ี

  รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ… 

  งานวิจัยข้างต้นตีพิมพ์ในวารสาร Science  โดยประเมินปริมาณสารพีซีบีในวาฬ

  เพชฌฆาต 351 ตัว ซึ่งนับเป็นงานวิจัยช้ินท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา   

  กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินผลกระทบของพีซีบีต่ออัตราการ

  รอดของลูกวาฬเพชฌฆาต ระบบภูมิคุ้มกัน และใช้แบบจำลองเพื่อประมาณจำนวน

  ประชากรในอนาคตโดยได้ข้อสรุปว่า “ประชากรในญี่ปุ่น บราซิล ทาง  

  ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ช่องแคบยิบรอลตาร์ และสหราช 

  อาณาจักรจะสูญพันธ์จนหมด” 

(มลภาวะกำลังคร่าประชากรวาฬเพชฌฆาตครึ่งหนึ่ง) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการ

ใช้สารเคมี พีซีบี (Polychlorinated Biphenyls – PCBs) ซึ่งเป็นสารเคมีจำพวกสารอินทรีย์ท่ีมี

คลอรีนเป็นส่วนประกอบหลัก ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรม เช่น กาว สี 

พลาสติก (วราพร ชลอำไพ, 2563: ออนไลน์) แม้ว่าสารดังกล่าวจะถูกแบนไปแล้ว แต่ก็ยังพบการ

ปนเป้ือนในมหาสมุทร  

    ผู้เขียนได้พยายามช้ีให้เห็นว่ากิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้

ธรรมชาติถูกทำลาย เนื่องจากพีซีบีเป็นสารท่ีถูกสังเคราะห์ขึ้นและนำไปใช้โดยมนุษย์ ดังนั้นการ

แพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดล้อมและไปสะสมในตะกอนตามแหล่งน้ำต่าง ๆ จนสร้างความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดจากการกระทำของมนุษย์  
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   จากตัวอย่างนี้จึงแสดงถึงการใช้สหบทท่ีมีการอ้างถึงงานด้านวิทยาศาสตร์ 

ท้ังงานวิจัย คณะวิจัย นักวิทยาศาสตร์  โดยระบุแหล่งท่ีมาไว้อย่างชัดเจน ท้ังการอ้างช่ือ Paul 

Jebson จาก Zoological Society of London ผู้เป็นส่วนหนึ่ งของทีมวิจัยให้ สัมภาษณ์  และ 

วารสาร Science โดยมีท้ังการสรุปความคิดเห็นจากแหล่งอ้างอิงมาเรียบเรียงอยู่ในบทความและนำ

คำพูดของผู้อื่นแบบท่ีมีเครื่องหมายอัญประกาศข้อความจึงมีลักษณะปนกันระหว่างการรายงานแบบ

ตรงและรายงานแบบอ้อม เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับบทความ 

ตัวอย่างท่ี 60 กิจกรรมของมนุษย์ได้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพไปอย่างมาก จากรายงาน

  โดย WWF ท่ีเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2557 มนุษย์ได้ทำให้จำนวนประชากรสัตว์หายไป

  กว่าครึ่งหนึ่งโดยใช้ระยะเวลาเพียง 40 ปีเท่านั้น โดยการล่า ทำลายถิ่นท่ีอยู่อาศัย 

  และการปล่อยมลภาวะ... 

(5 เหตุผลท่ีเราควรฟื้นคืนธรรมชาติ) 

   ตัวอย่างข้างต้นได้มีการอ้างอิงถงึรายงานวิจัยเพื่อช้ีให้เห็นว่ากิจกรรมของ

มนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย การอ้างอิงรายงานจาก WWF ซึ่งเป็นองค์การ

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจะทำให้ชุดความคิดมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 61 เมื่อปีท่ีผ่านมา ปรากฎการณ์เอลนิโญ่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยปลดปล่อยความร้อน

  จากมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ไม่มีสาเหตุทางธรรมชาติใดท่ีสามารถอธิบายแนวโน้ม 

  อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษได้ สาเหตุจากธรรมชาติเช่น

  วงจรของดวงอาทิตย์นั้นขึ้นและลงทุก ๆ 11 ปี ส่วนการระเบิดของภูเขาไฟก็ทำให้

  โลกเย็นลงเป็นช่วง ๆ มีเพียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้น

  ท่ีมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับแนวโน้มดังกล่าว 

  นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศมากกว่าร้อยละ 90 ยืนยันว่าการปล่อยแก๊ส 

  คาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษย์คือสาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  เรารู้จักปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ต้ังแต่เมื่อประมาณ 200 

  ปีท่ีแล้ว Svante Arrhenius นักฟิสิกส์ชาวสวีเดนเคยทำนายไว้ว่าการปล่อยแก๊ส

  คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาถ่านหินจะทำให้โลกร้อนขึ้น แม้ ณ เวลานั้น เขามอง

  ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะสร้างผลลัพธ์เชิงบวก แต่ก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างมาก
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  เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีด้านท่ีอันตราย แต่หัวใจสำคัญของงานวิจัยท่ีว่าคือ

  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริง 

(7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

   ผู้เขียนได้พยายามช้ีให้เห็นว่าการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป้นผล

มาจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในระดับโลก โดยมีการอ้างถึง

คำพูดของนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้ชุดความคิดดูน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

   3.2.4.6 การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล 

   จากการศึกษาบทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาการใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ -ผล เพื่อ ช้ีนำให้ เห็นว่าสาเหตุท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจนเส่ือมโทรมลงเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ท่ีรบกวนธรรมชาติ

มากเกินไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 62 เมื่อไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำจะลอยอยู่เหนือผิวน้ำ (เพราะมีความหนาแน่นต่ำ) 

  ทำให้ปะปนไปกับแพลงก์ตอนท่ีเป็นอาหารของสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้สามารถพบไมโคร

  พลาสติกในกระเพาะของสัตว์น้ำหลายชนิดได้ อาทิ ปลา หอย เต่า แมวน้ำ เม่น -

  ทะเล ไส้เดือนทะเล เป็นต้น เรียกได้ว่าปรากฏในห่วงโซ่อาหาร พบได้ต้ังแต่ 

  แพลงก์ตอนสัตว์ไปจนถึงวาฬเลยทีเดียว 

  ผลกระทบต่อสัตว์ที่ได้รับไมโครพลาสติกซึ่งดูดซับสารพิษเข้าไปในร่างกายพบ 

  หลักฐานมากมายท้ังในระดับเซลล์และเนื้อเย่ือ เช่น การทำลายเนื้อเย่ือหลอดเลือด 

  ผลกระทบต่อระบบหัวใจ ความเป็นพิษต่อตับ รวมไปถึงสารพิษท่ีทำให้ต่อมไร้ท่อ

  เปล่ียนระดับฮอร์โมนเพิ่มอัตราการเกิดโรคบางอย่างและก่อให้เกิดปัญหาการ 

  สืบพันธุ์และการเสียชีวิต 

(‘ขยะ’ ระเบิดเวลาส่ิงแวดล้อม) 

   จากตัวอย่างจะเห็นว่าผู้เขียนมีการใช้คำสันธานท่ีแสดงความท่ีเป็นเหตุเป็น

ผลคือคำว่า ทำให้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม คือการท้ิง

ขยะลงทะเล ผู้เขียนได้พยายามอธิบายในลักษณะการเรียงร้อยจากเหตุไปสู่ผลต่อ ๆ กันทำให้ตัวบทดู
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มีความสมเหตุสมผลจึงมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น การใช้กลวิธีทางภาษาเช่นนี้เป็นการโน้มน้าวใจผู้อ่าน

อย่างตรงไปตรงมา 

ตัวอย่างท่ี 63 ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่าและป่าแต่ชนิดและประเภทนั้นเช่ือมโยงด้วยการอาศัย 

  พึ่งพากันและกันมีสัตว์จึงมีป่ามีป่าจึงมีสัตว์หากมนุษย์เข้ามาแทรกแซงด้วยการล่าไม่

  ว่าจะซากสัตว์หรือสัตว์ตัวเป็น ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตท่ีได้ปรับตัวร่วมกัน

  มาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสร้าง

  ผลกระทบต่อสัตว์ป่าอื่นท่ีอยู่ในระบบห่วงโซ่พลอยสูญพันธุ์ไปด้วยซึ่งการท่ีระบบ

  นิเวศของส่ิงมีชีวิตจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงแหล่งน้ำลำธารแหล่งอาหารและความ 

  แปรปรวนของสภาพอากาศ 

(สัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เล้ียง) 

   ผู้เขียนได้ใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผลในการช้ีให้เห็นว่าสัตว์

ป่าและป่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อมนุษย์เข้ามาแทรกแซงด้วยการทำลายความสัมพันธ์ดังกล่าวจะ

ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตอื่นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างท่ี 64 ส่วนคำถามท่ีว่าถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และเอ็นตกปลาทำให้ปะการังป่วยได้ 

  อย่างไรนั้น นักวิจัยกำลังค้นหาคำตอบอยู่ แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่า แบคทีเรียท่ีทำให้

  ปะการังป่วยหรือตายอาจลอยมาพร้อมกับเศษพลาสติกเหล่านั้น พลาสติกยังอาจ

  สร้างบาดแผลบนพื้นผิวท่ีบอบบางของปะการังเมื่อเกิดการเสียดสี ทำให้แบคทีเรีย

  ปนเป้ือนได้ง่าย และปะการังต้องแบ่งพลังงานจากระบบภูมิคุ้มกันมาซ่อมแซมส่วนท่ี

  สึกหรอเหล่านั้นอีกด้วย 

  บางครั้ง พลาสติกอาจปกคลุมปะการังทำใหแ้สงแดดส่องลงมาไม่ถึง และเกิด 

  สภาพแวดล้อมท่ีมีออกซิเจนต่ำซึ่งเหมาะกับการเติบโตของแบคทีเรียหลายชนิด... 

  ...ปะการังท่ีมีรูปร่างทรงกลมจะเผชิญความเส่ียงจากพลาสติกน้อยกว่า แต่หาก 

  สัมผัสโดนพลาสติกเมื่อไหร่ ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดโรคมากกว่าปะการังชนิดอื่นถึงสอง

  เท่า สร้างความกังวลให้กับทีมวิจัยเนื่องจากปะการังลักษณะดังกล่าวมักจะรอดจาก

  สภาวะฟอกขาว มลภาวะพลาสติกจึงเป็นภัยคุกคามไม่กี่อย่างต่อปะการังเหล่านี้ 

(พลาสติกไปท่ีไหน ปะการังป่วยท่ีนั่น) 
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   ผู้เขียนได้อธิบายถึงปัญหาการท้ิงขยะพลาสติกลงสู่ทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะปะการัง โดยอธิบายถึงสาเหตุอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องแล้วจึงสรุปว่า

การท้ิงขยะพลาสติกลงทะเลเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศทางทะเล 

   3.2.4.7 การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

คำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อส่ือถึงชุดความคิดกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีทำให้ธรรมชาติถูก

ทำลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 65 อัตราการทำลายตอนนี้ท่ียังเป็นอยู่ คือ ราษฎรตัดต้นไม้เอง หรือว่าพวกท่ีมีโรงเล่ือย

  หรือว่ามี เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ คือไปซื้อไม้พม่า แต่พวกท่ียังทำไม้ในประเทศ

  ของเราในป่าธรรมชาติก็ยังมีการลักลอบทำกันอยู่ หรือว่าราษฎรที่ต้องการท่ีดิน และ

  ยิ่งมีการซื้อขายกันได้ราคาท่ีดินถูกเหมือนกับท่ีมีข่าวทางภาคใต้ พอมีคนมาซื้อท่ีดิน

  ราคา 9 ล้าน นอนคิด 1 วัน ก็ขายแล้ว ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร… 

  ถึงแม้จะหยุดป่าสัมปทานแล้วก็ตาม แต่ราษฎรท่ีบุกรุกอยู่ในเขตป่าสงวนตอนนี้ล้าน

  กว่าครอบครัว ป่าไม้ท่ีไหนจะเหลือ… 

(ตะโกนก้องสู่คนท่ัวประเทศ part 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทสัมภาษณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ท่ีได้ให้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอัตราการทำลายป่า และได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีอัตราการทำลายป่ายังคงมีอยู่ 

เนื่องมาจากการบุกรุกป่าสงวนเพื่อการค้าไม้เป็นจำนวนมาก โดยสืบได้ท้ิงคำถามไว้ท้ายประโยคว่า

หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ป่าไม้ท่ีไหนจะเหลือ การถามดังกล่าวเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อท้ิงท้ายให้

ผู้อ่านคิดหาคำตอบเองตามท่ีผู้เขียนจงใจท้ิงท้ายไว้ให้ ดังนั้น คำตอบของคำถามจึงเป็นการช้ีนำให้เห็น

ว่า หากประชาชนยังคงตัดไม้ทำลายป่าเช่นนี้ต่อไป อนาคตก็จะไม่มีป่าไม้หลงเหลืออีก 

ตัวอย่างท่ี 66 ...มนุษย์จะเอาเปรียบกันเองและเอาเปรียบชีวิตสัตว์ป่าท่ีเกิดมาเพื่อเป็นคู่กัน ในโลก

  นี้ไปถึงไหน ไม่มีใครรู้ ผู้ท่ีจะส่ังสอนหรือให้ความรู้สึกผิดชอบได้ดีก็คือตัวท่านให้กับ

  ตัวท่านเอง ว่าสมควรหรือท่ีเราจะเบียดเบียนธรรมชาติให้สูญส้ินไปภายในเวลาของ

  คนรุ่นเรา เท่านั้น โดยไม่ต้องห่วงถึงลูกหลานไทยท่ีไม่มีโอกาสเลือกเกิดมาตวงเอา

  ผลประโยชน์ เหมือนเช่นคนท่ีเกิดอยู่ในปัจจุบันและมีโอกาสมากกว่าคนอื่น 
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  โสเภณีต้องขายตัวเพื่อแลกกับเงิน แต่สัตว์ป่าต้องถูกแลกด้วยชีวิตเพื่อตอบสนอง

  ความอยากของคนบางคน…มันยุติธรรมแล้วหรือ สัตว์ป่าต้องสละแม้กระท่ังชีวิต 

  แล้วเมื่อไรท่ีมนุษย์สมมุติตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจะยอมเสียสละความอยาก ท่ีต้ัง

  อยู่บนรากฐานของความยุติธรรม เอาเปรียบ และทำลายสิทธิในชีวิตของผู้อื่น 

(สัตว์ป่า สูญพันธุ์ เพราะใคร) 

   ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีคำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อช้ีนำให้ผู้อ่านตระหนักว่ากิจกรรม

จากมนุษย์เป็นการเบียดเบียนธรรมชาติ ซึ่งการกระทำต่าง ๆ นั้น สมควรทำแล้วหรือ 

ตัวอย่างท่ี 67 นักวิทยาศาสตร์ด้านช้ันบรรยากาศท่ัวโลกเห็นตรงกันว่าการตัดไม้ทำลายป่าปล่อย

  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นร้อยละ 12 ของการปลดปล่อยแก๊ส  

  คาร์บอนไดออกไซด์ท้ังหมดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์... 

   แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี ? ข่าวดีก็คือหลายประเทศท่ัวโลกได้ลงนามในข้อตกลง

  ปารีสอย่างเป็นทางการ เพื่อลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและจำกัดไม่ให้ 

  อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียส และเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงดังกล่าว รัฐบาล

  ไม่มีทางเลือกนอกจากจะยับย้ัง หรือป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า 

  ประเทศกำลังพัฒนากว่า 50 ประเทศซึ่งมีผืนป่าเขตร้อนของโลกต่างทราบถึงหน้าท่ี

  ของพวกเขา และสัญญาว่าจะล้มล้างกระบวนการตัดไม้ผิดกฎหมาย พร้อมท้ังฟื้นฟู

  ป่าเส่ือมโทรม 

  ...หากทุกประเทศดำเนินการตามคำสัญญาและปล่อยให้ผืนป่าท่ีโดนทำร้ายมีโอกาส

  ฟื้นฟูตัวเอง การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ัวโลกต่อปีสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 

  24 – 30 

(ป่าไม้อาจไม่เหลือถึงศตวรรษหน้า) 

   บทความข้างต้นเป็นการกล่าวถึงปัญหาการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

จากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผู้เขียนได้ใช้คำถามทาง

วาทศิลป์ชวนให้ผู้อ่านคิดตามว่าปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไร และได้ให้คำตอบไว้ในข้อความถัด

มาว่าการลงนามในข้อตกลงปารีสถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
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  3.2.5 การทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือการทำร้ายตัวเอง 

  จากการศึกษาวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่าได้สะท้อนชุดความคิด

เกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือการทำร้ายตัวเองผ่านกลวิธีทางภาษา 1 กลวิธี คือ การใช้

อุปลักษณ์ ดังนี้ 

   3.2.5.1 การใช้อุปลักษณ์ 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้คำแสดงทัศนภาวะเพื่อส่ือถึงชุดความคิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือการทำร้าย

ตัวเอง โดยปรากฏการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบ ได้แก่ ลบวันดูโลกตัวเองทีละวัน การขุดหลุมฝ่ังศพ

ตนเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 68 มรดกโลก… คือ เตือนใจให้ระลึกถึงสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ธรรมชาติผู้ 

  ปรารถนาให้ท้ังโลกไม่มีพรหมแดนกั้นขวางความรักและห่วงใยของมนุษย์ท่ีพึงมีต่อ

  ธรรมชาติพึงเคารพวงวัฏจักรธรรมชาติ ไม่รบกวนย่ำยีธรรมชาติจนเกินความพอดี 

  ผู้ปรารถนาให้มนุษย์ยุติการขุดหลุมฝ่ังศพตนเองด้วยการทำลายธรรมชาติและ 

  ส่ิงแวดล้อมซึ่งเกื้อกูลต่อชีวิตมนุษย์เอง 

(ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ผืนป่าบริสุทธิ์ของคนไทย  

สู่การเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้กลวิธีทางภาษาการใช้อุปลักษณ์ โดยผู้เขียน

ได้กล่าวถึง สืบ นาคะเสถียร ว่าเป็น ผู้ปรารถนาให้มนุษย์ยุติการขุดหลุมฝ่ังศพตนเองด้วยการทำลาย

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซึ่งเกื้อกูลต่อชีวิตมนุษย์เอง เนื่องจากมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพา

ทรัพยากรธรรมชาติ หากทรัพยากรต่าง ๆ ถูกทำลายจนเส่ือมโทรมและไม่สามารถฟื้นฟูได้ มนุษย์ก็ไม่

สามารถพึ่งพิงธรรมชาติได้อีกต่อไป เมื่อไม่มีทรัพยากรให้พึ่งพาอาศัย มนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อ

ได้ ดังนั้น การทำลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเท่ากับ การขุดหลุมฝ่ังศพตนเอง หรือก็คือการฆ่าตัวตาย

นั่นเอง  

ตัวอย่างท่ี 69 ...จนเมื่อโลกเดินทางมาถึง พ.ศ. ของการเร่งกินเร่งใช้ มนุษย์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์

  จากทรัพยากรธรรมชาติ ‘สมบัติของพระเจ้า’ มากมายเกินจำเป็น ทำให้ทรัพยากร

  ในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต และกำลังสำแดงผลร้ายให้ปรากฏแก่ตาในคนรุ่นนี้ 
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  การพัฒนาประเทศโดยขาดความระมัดระวังถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  เท่ากับมนุษย์กำลังลบวันดูโลกของตัวเองลงทีละวัน เพราะถ้าส้ินป่าไม้ ขาดสัตว์ป่า 

  น้ำเน่าเหม็น ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ หดหาย ก็ยากท่ีมนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้โดย

  ลำพัง… 

(อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก่อนโลกมัวมน part 1) 

   ผู้เขียนได้เปรียบเทียบถึงการท่ีมนุษย์เร่งพัฒนาประเทศโดยไม่คำนึงถึง

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 

มนุษย์กำลังลบวันดูโลกของตัวเองลงทีละวัน 

ตัวอย่างท่ี 70 ผมคงไม่ต้องพูดก็ได้ว่าผลท่ีเกิดจากการทำลายผืนป่าในประเทศไทยย่อมไม่ต่างจาก

  การทำลายป่าเขตร้อนในประเทศอื่น ๆ… สัตว์ป่าและพรรณพืชหลายชนิดล้มหาย

  ตายจาก อากาศร้อนขึ้นเรื่อย ๆ สภาพน้ำท่วมฉับพลันและภาวะฝนแล้งเกิดขึ้นใน

  ความถ่ีสูง กระท่ังเกิดขึ้นพร้อมกัน 

  ปัจจุบัน ประเมินกันว่าประเทศไทยมีป่าอนุรักษ์เหลืออยู่ร้อยละ 17.66 ของพื้นท่ี

  ประเทศ หรือประมาณ 90.6 ล้านไร่ แต่นี่เป็นการนับรวมพื้นท่ีป่าชายเลนเอาไว้ด้วย 

  ซึ่งหมายถึงว่าป่าบกมีเหลือน้อยกว่านั้น 

  ถามว่าทำไมเราจึงหยุดยั้งการทำลายป่าไม่ได้ ท้ัง ๆ ท่ีองค์ความรู้ท้ังปวงล้วนช้ีชัดว่า

  นี่คือการฆ่าตัวตายรวมหมู่ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้? 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้กลวิธีทางภาษาการใช้อุปลักษณ์ โดยผู้เขียน

ได้กล่าวถึงการท่ีมนุษย์ทำลายทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมีความหมายเท่ากับ

การฆ่าตัวตาย 

 3.3 ชุดความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

 จากการวิเคราะห์บทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรปรากฏชุดความคิดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในแง่ของการส่ือให้เห็นว่าทุกชีวิตต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน โดยปรากฏชุดความคิดรอง 3 ชุดความคิด ได้แก่ 1) มนุษย์ สัตว์ป่า และป่า ต่างต้องพึ่งพา
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อาศัยซึ่งกันและกัน 2) ป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ 3) สัตว์ป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  3.3.1 มนุษย์ สัตว์ป่า และป่า ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

  ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่า ท้ังมนุษย์ สัตว์ป่า 

และป่า มีความสำคัญเท่ากัน เพราะต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หากปราศจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

อีกส่ิงก็มิอาจดำรงชีวิตอยู่ได้ ชุดความคิดนี้จะปรากฏผ่านกลวิธีทางภาษาการใช้คำขวัญ ดังนี้ 

   3.3.1.1 การใช้คำขวัญ 

   คำขวัญเป็นการส่ือสารด้วยถ้อยคำท่ีนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเพื่อส่ือ

ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการส่ือสารแบบโน้มน้าวชักจูงใจและสะท้อนให้

เห็นถึงอุดมการณ์ทางสังคมของกลุ่มบุคคลท่ีคิดและใช้คำขวัญด้วย (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561 : 

217) คำขวัญท่ีปรากฏในบทความเป็นคำขวัญท่ีแสดงถึงความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสรรพ

ชีวิตว่าต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ตัวอย่างท่ี 71  คำขวัญของโครงการท่ีกล่าวว่า ‘คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ เสือก็อยู่ได้’ นั้น นับว่าจับ 

  ประเด็นใจกลางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างคมชัดและงดงาม 

(คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด (ตอนท่ี 1) 

   ‘คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ เสือก็อยู่ได้’ คือคำขวัญของโครงการ ‘จอมป่า’ หรือ 

‘โครงการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม’ ซึ่งเป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อช่วยกำหนดแบบแผนของ

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือจัดความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยเฉพาะชุมชนใน

ป่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการมีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องทรัพยากรธรรมชาติ การใช้คำ

ขวัญดังกล่าวจึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของมนุษย์ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยป่า ส่วนป่าจะไม่เกิด

ความสูญเสีย หากมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเสืออันเป็นสัตว์ป่าท่ี

สำคัญท่ีสุดในระบบนิเวศก็สามารถอยู่รอดได้ 

ตัวอย่างท่ี 72 นี่คือประโยชน์ของการอนุรักษ์เสือโคร่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อคนไทยทุกภาคส่วน  

  ช่วยกันรักษาแหล่งผลิตน้ำช่ัวชีวิต เพื่อตัวเราในวันนี้ และส่งต่อแก่ลูกหลานของเรา

  ในวันนี้ 

  “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต” 
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(เกิดเป็นเสือ) 

   ผู้เขียนได้อธิบายถึงโครงการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทย และช้ีให้เห็น

ถึงประโยชน์จากการอนุรักษ์เสือซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า และได้สรุปท้ายบทความ

โดยการยกคำขวัญ ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต เพื่อส่ือให้เห็นว่าป่ามีความสำคัญกับทุกชีวิต 

  3.3.2 ป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ 

  จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการ

กล่าวถึงความสำคัญของป่าท่ีมีต่อมนุษย์และสัตว์ โดยจะปรากฏผ่านกลวิธีทางภาษาการใช้อุปลักษณ์ 

ดังนี้  

   3.3.2.1 การใช้อุปลักษณ์ 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้อุปลักษณ์เพื่อส่ือถึงชุดความคิดป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ โดยปรากฏการใช้

ถ้อยคำเปรียบเทียบว่าป่าคือบ้านของท้ังมนุษย์และสัตว์ป่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 73 ส่ิงสำคัญคือชุมชนท่ีจะเข้ามาดูแล ภาณุเดช เกิดมะลิ มองว่า การท่ีชุมชนจะต้องเข้า

  มาดูแลนั้นต้องมองว่าทำอย่างไรในการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านรู้สึกอยากท่ีจะมี

  ส่วนในการดูแลสัตว์ป่าในพื้นท่ีท่ีเป็นบ้านของเราทุกคน ก็คือเป็นบ้านของสัตว์ป่า

  และเราทุกคน ซึ่ง UNDP ได้มอบหมายให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้ามาเป็นตัวกลาง

  ในการประสานงานกับชุมชนและเจ้าหน้าท่ี… 

(แรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการกล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ใน

พื้นท่ีทับซ้อนป่าให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบป่า 

เป็นบ้านของสัตว์ป่าและเราทุกคน เนื่องจากบ้านเป็นสถานท่ีพักอาศัยซึ่งนับเป็นส่ิงสำคัญในการ

ดำรงชีวิต ดังนั้น เมื่อป่าเป็นบ้านสำหรับทุกชีวิต ป่าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของท้ัง

มนุษย์และสัตว์ป่า  

ตัวอย่างท่ี 74 ผู้เขียนขออนุญาตปิดท้ายบทความนี้ว่า คนไทยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์

  เสือโคร่งอย่างจริงจังและจริงใจ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะการคงอยู่ของประชากร

  เสือโคร่งในผืนป่าธรรมชาติ คือหลักประกันว่าทุกคนในแผ่นดินไทยจะมีน้ำกินน้ำใช้ 
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  อย่างน้อยเท่ากับท่ีมีอยู่ในวันนี้ ด้วยเหตุผลท่ีว่า ถ้าต้องการให้ประชาการเสือโคร่งมี

  จำนวนเพียงพอท่ีจะสืบสานพันธุกรรม จะต้องมีผืนป่าธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ 

  เพียงพอ ป่านั้นต้องมีพืชพรรณท่ีอุดมสมบูรณ์ ท่ีวัวแดง กวาง นิเวศธรรมชาติท่ี 

  สมบูรณ์ เช่น น้ำ นอกจากเป็นธนาคารของความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังทำ

  หน้าท่ีเป็นแหล่งผลิตน้ำช่ัวชีวิต ช่วยขับและเก็บน้ำไว้ในฤดูฝนตลอดปี จากแอ่งซับ

  น้ำซึมท่ีสัตว์ป่าได้อาศัยด่ืมกิน ไหลบรรจบกันเป็นห้วยเล็กห้วยน้อย รวมกันเป็น 

  คลอง เป็นแม่น้ำ ท่ีคนได้อาศัยใช้อุปโภคบริโภคอยู่ในปัจจุบัน 

(เกิดเป็นเสือ) 

   ผู้เขียนได้ช้ีให้เห็นว่าป่ามีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิตทุกชีวิต เพราะป่าเป็น

แหล่งผลิตน้ำซึ่งมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงได้เปรียบเทียบน้ำเป็น ธนาคารของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญต่อท้ังมนุษย์และสัตว์ 

ตัวอย่างท่ี 75 ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ป่าไม้ แม่น้ำ ดิน และสภาพอากาศ เป็น 

  ตัวกำหนดชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าท่ีพบในบริเวณนั้น เช่น พื้นท่ีป่าท่ีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ 

  ซึ่งเป็นบ้านของนกเงือก ต้องใช้โพรงของต้นไม้ใหญ่ในการทำเป็นโพรงรัง 

  แหล่งน้ำ ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ท้ังเป็นแหล่งอาหาร 

  แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์น้ำ หรือถ้ำหินปูนต่าง ๆ ท่ีเป็นบ้าน

  ของค้างคาวนานาชนิด ยกตัวอย่างถ้ำหินปูนในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ท่ี

  เป็นบ้านของค้างคาวคุณกิตติ 

(ป่าตะวันตก บ้านของสัตว์ป่า) 

   การใช้คำว่า บ้าน ของสัตว์นานาชนิดแทนท่ีอยู่อาศัยคือป่า แสดงให้เห็นว่า

ป่ามีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ป่า 

  3.3.3 สัตว์ป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์ 

  จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการ

กล่าวถึงความสำคัญของสัตว์ป่าท่ีมีต่อมนุษย์ โดยปรากฏผ่านกลวิธีทางภาษาการใช้เรื่องเล่า ดังนี้ 
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   3.3.3.1 การใช้เรื่องเล่า 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธี

ทางภาษาการใช้เรื่องเล่าเพื่อส่ือถึงชุดความคิดป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 76 คนและสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันมาต้ังแต่อดีตกาล นับต้ังแต่สมัยหินเก่าประมาณ 

  2.5 ล้านปีมาแล้ว โดยเริ่มแรกคนต้องพึ่งธรรมชาติอย่างเดียว ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการ

  ล่าสัตว์และหาผลไม้รากไม้ใบไม้ป่า ยังไม่รู้จักเล้ียงสัตว์ ไม่รู้จักการเพาะปลูก เร่ร่อน

  หาอาหารไปเรื่อย ๆ ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง ต่อมาคนเริ่มผลิตอาหารเองโดยการปลูก

  พืชท่ีใช้เป็นอาหาร และเริ่มเล้ียงสัตว์ป่าไว้เป็นอาหารและใช้เป็นพาหนะ 

  ถึงแม้ว่าคนในสมัยหินเก่าจะทำการล่าสัตว์ ก็ไม่ได้ล่าสัตว์ทุกชนิด คงล่าแต่สัตว์ป่าท่ี

  มีขนาดใหญ่บางชนิดเท่านั้น อย่าง หมี ช้าง แรด ม้า และวัวป่า เป็นต้น เพราะเมื่อ

  ล่าสัตว์ใหญ่ได้ตัวหนึ่ง ก็ได้เนื้อมากกว่าสัตว์เล็กหลายเท่า ต่อมาในสมัยหินเก่าตอน

  ปลาย สมัยหินกลางและสมัยหินใหม่ คนเกิดความคิดว่าควรจะคัดเลือกสัตว์ป่ามา

  เล้ียงเพื่อกินเนื้อหรือนมเป็นอาหารเอากระดูกมาทำเครื่องมือ เอาหนังมาใช้ 

  ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มหรือทำเป็นกระโจม จึงได้มีการนำสัตว์ป่ามาเล้ียงให้

  เช่ือง… 

(ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ป่า และสถานภาพของสัตว์ป่าในปัจจุบัน) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์

ป่า ผู้เขียนได้บรรยายถึงความสำคัญของสัตว์ป่าท่ีมีต่อมนุษย์ โดยนำเสนอเรื่องราวบทบาทของสัตว์ป่า

ต้ังแต่สมัยอดีตกาลและแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่

ได้ก็เพราะมีการพึ่งพาอาศัยสัตว์ป่าในลักษณะท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย การเล่าเรื่องแบบเรียง

ตามลำดับเวลานี้เป็นกลวิธีทางภาษาอย่างหนึ่งท่ีสร้างความน่าสนใจให้กับบทความ  

ตัวอย่างท่ี 77 ผู้เขียนเป็นเด็กเมืองจันท์ เมื่อยังเล็กอยู่ท่ีบ้านสวนหนองอ้อ ต้องเดินส่ีช่ัวโมงจึงจะถึง

  ตลาดจันท์ ได้รู้จักเสือโคร่งแต่ครั้งนั้น ท้ังเป็นเรื่องใกล้ตัวและไกลตัว... 

  หน้าหนาวของทุกปีท่ีเรียกว่าลมว่าว บนเขาสระบาปจะขาดน้ำ เสือจะลงมาตีนเขา

  เพื่อหาน้ำ มีข่าวว่าเสือลงมาทางโน้นทางนี้ คนตัดยางไปตัดยางตอนเช้ามืดก็ถูกเตือน

  ว่าระวังจะถูกเสือกัด... 
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  ...ต่อมาสมัยท่ีไทยรบกับฝรั่งเศสเมื่อ 70 ปีมาแล้ว ทหารได้ปรับปรุงทางเกวียนให้

  เป็นทางรถยนต์ขนปืนใหญ่ข้ามไปได้...บนเขานี้อุดมไปด้วยหมี เพราะมีป่าระกำ 

  หนาแน่น สำหรับเสือก็แน่นอนว่าต้องชุมด้วย มีหนุ่มหนึ่งข้ามมาจากฝ่ังโป่งน้ำร้อน

  จะลงมาท่ีบ้านโป่งโรงเซ็นทางมะขาม เห็นว่าบ่ายแล้ว เกรงว่าข้ามเขาไม่ทันมืด ก็เลย

  อธิฐานขอเจ้าพ่อเขาเกลือให้กลับถึงบ้านก่อนมืด ไม่ทันขาดคำเจ้าพ่อก็จัดให้ คือมี

  หน้าเสือโคร่งตัวใหญ่โผล่มาข้างศาล ได้ผลทันที พ่อหนุ่มก็วิ่งจากศาลไม่ยอมหยุดลง

  มาถึงบ้านท่ีตีนเขาก่อนค่ำจริง ๆ 

  ท่ีบ้านโป่งโรงเซ็นนี้ก็มีเสือโคร่ง เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสองยุติในปี 2487 ผู้เขียน

  เดินทางกลับจากพระตะบองผ่านป่าเขากลับมาจันทบุรี ...ท่ีนี่มีผู้ใหญ่บ้าน...แกเล่า

  เรื่องเสือโคร่งว่า คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืด...ในป่ามีเสียงเสือคำรามโฮกฮาก...แต่ไม่มี

  ใครกล้าเข้าไปช่วย จนรุ่งเช้าถึงได้เกณฑ์กันเข้าไปในป่า ผลปรากฏว่าไม่พบร่องรอย

  ของผู้หญิงถูกทำร้ายเลย มีแต่รอยเท้าเสือ... 

  เรื่องของเสือโคร่งจึงเป็นเรื่องท่ีผู้เขียนรับรู้มาต้ังแต่ยังเด็ก แม้เมื่อเป็นสาวแล้ว เวลา

  นั่งเล่นท่ีเฉลียงหน้าบ้านท่ีบ้านหนองอ้อตอนกลางคืน ก็ยังอดหวาดๆ ไม่ได้ว่าจะ 

  จ๊ะเอ๋กับเสือโคร่ง... 

  มาถึงเรื่องของเสือท่ีห้วยขาแข้ง ประมาณเกือบยี่สิบปีท่ีแล้ว เท่ากับอายุของมูลนิธิ

  สืบนาคะเสถียร ผู้เขียนได้เห็นภาพของเสือโคร่งเล่นน้ำอยู่ในลำห้วยขาแข้งตรงสบ

  กระด่ิง เป็นเสือโคร่งตัวโตเต็มวัย... 

  งานเริ่มมาต้ังแต่ปี 2536 จนชำนาญร่วมกันท้ังเสือและผู้ศึกษาเสือ เหยื่อจากไก่ 

  เป็น ๆ ก็เปล่ียนเป็นโครงไก่ เสือก็ยังเข้ากรง ท่ีสนุกก็คือ เสือบางตัวเรียนรู้ว่าในกรงมี

  อาหารเข้าไปแล้วได้กินฟรี อาจถูกวางยาสลบบ้างก็ไม่เป็นไร ฟื้นแล้วไปไหนมาไหน

  ได้ตามปกติ... 

  หลังจากรู้เรื่องเสือดาวเสือดำจนช่ำชองแล้ว ในปี 2539 สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

  ก็มุ่งไปสู่งานวิจัยเสือโคร่ง ซึ่งไม่มีใครในประเทศศึกษามาก่อน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ตอบ 

  คำถามเรื่องแรงจูงใจให้ทำการศึกษาเสือโคร่งว่า เพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ใหญ่ใกล้สูญ

  พันธุ์ของโลก มีความสำคัญต่อความคงอยู่ของระบบนิเวศ จะรักษาผืนป่าขนาดใหญ่
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  ได้ก็ต้องรักษาเสือโคร่งไว้ให้ได้ เพราะเสือโคร่งจะอยู่ได้จะต้องมีผืนป่าขนาดใหญ่

  เพียงพอ มีเหยื่อเพียงพอ มีน้ำ มีปัจจัยแวดล้อมท่ีดี... 

  นับจากจับเสือโคร่งติดวิทยุตัวแรกได้ท่ีเขาบันไดเมื่อปี 2547 ก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมา 

  แต่ละปีจับได้หลายตัว แต่ก็เสียเหยื่อไปมาก เสือโคร่งฉลาดมาก เรียนรู้เร็ว ถ้าสงสัย

  จะไม่เฉียดกรายมาอีกเลย 

  ปี 2553 นี้ติดปอกคอได้ 4 ตัวแล้ว เป็นตัวเมียกำลังท้องหรือมีลูกอ่อนท้ังส้ิน ซึ่ง 

  นับเป็นสัญญาณท่ีดี นับแต่ทำงานวิจัยเรื่องเสือและถ่ายภาพด้วย CAMARATRAP มี

  เสือกว่า 70 ตัวที่ผ่านตา บางตัวหายไปแล้ว บางตัวมาใหม่… 

  ผู้เขียนขออนุญาตปิดท้ายบทความนี้ว่า คนไทยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์

  เสือโคร่งอย่างจริงจังและจริงใจ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะการคงอยู่ของประชากร

  เสือโคร่งในผืนป่าธรรมชาติ คือหลักประกันว่าทุกคนในแผ่นดินไทยจะมีน้ำกินน้ำ

  ใช้… 

(เกิดเป็นเสือ) 

   ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตนต้ังแต่วัยเด็ก

จนถึงวัยทำงานท่ีได้ทำงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามลำดับเวลา เพื่อเล่าเรื่องให้เห็นว่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งมีความสำคัญต่อ

มนุษย์ เนื่องจากเสือเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า หากป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากพอป่า

แห่งนั้นจะเป็นแหล่งต้นน้ำท่ีไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นแม่น้ำให้มนุษย์อุปโภคบริโภคได้ 

 3.4 ชุดความคิดเก่ียวกับ สืบ นาคะเสถียร 

 ชุดความคิดเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร เป็นการนำเสนอชุดความคิดในแง่ของการยกย่อง เชิด

ชูสืบ นาคะเสถียร ผู้ท่ีได้ทำงานในแวดวงอนุรักษ์อย่างสุดความสามารถ ท้ังความทุ่มเท ความเสียสละ 

เพื่อปกป้องส่ิงแวดล้อมไทย ประกอบด้วย 3 ชุดความคิดรอง ได้แก่ 1) สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้

ควรยกย่องในการทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 2) สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ทุ่มเทและมีความเสียสละใน

การทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 3) สืบ นาคะเสถียร คือหัวหน้าผู้มีความรักและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา มี

รายละเอียดดังนี้ 
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  3.4.1 สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ควรยกย่องในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 

  จากการศึกษาพบชุดความคิด สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ควรยกย่องในการทำงาน

ด้านส่ิงแวดล้อม ผ่านกลวิธีทางภาษา 3 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ การใช้สหบท และการใช้บท

ประพันธ์ 

   3.4.1.1 การเลือกใช้ศัพท์ 

   การใช้คำศัพท์ทำให้เห็นมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวถึง จากการ

วิเคราะห์บทความในเว็บไซต์พบว่าผู้เขียนมีการเลือกใช้คำศัพท์เพื่อส่ือแทนความคิดเกี่ยวกับ สืบ นา

คะเสถียร ในแง่ของการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบในการทำงานด้านอนุรักษ์  โดยปรากฏคำท่ี

กล่าวถึงสืบในแง่ของการเคารพยกย่อง ได้แก่ ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ บุคคลในตำนาน วีรบุรุษ 

ตัวอย่างท่ี 78 ไม่กี่ปีต่อมา ข้าราชการกรมป่าไม้ตัวเล็ก ๆ ผู้นี้ ได้กลายเป็นบุคคลในตำนาน  

  ภายหลังการยิงตัวตายในป่าห้วยขาแข้ง และเหนืออื่นใด ความตายของเขาได้ 

  ส่ันสะเทือนผู้คนในสังคมไทยท่ีทราบข่าวอย่างรุนแรง 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 1) 

   จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผู้เขียนเลือกใช้คำศัพท์ในการต้ังช่ือเรียก สืบ นาคะ

เสถียร ว่าเป็นบุคคลในตำนาน จัดเป็นกลวิธีการใช้ช่ือและการเรียกช่ือ (name and naming) ท่ีแสดง

มุมมองและทัศนคติของผู้เขียนว่าแม้ สืบ นาคะเสถียร จะเป็นเพียงข้าราชการท่ีไม่ได้มีอำนาจมากมาย 

แต่ภายหลังจากการทำงานอย่างอุสาหะ ไปจนถึงการเสียสละชีวิตในการเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจ

ส่ิงแวดล้อมไทย ทำให้สืบเป็นบุคคลท่ีน่ายกย่องในการเป็นแบบอย่างงานด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่างท่ี 79 ชีวิตของคนกล้ามิได้หมายถึงโรมรันกับความช่ัวร้ายด้วยกำลังเสมอไป… หาก 

  หมายถึงความมุ่งมั่นเด็ดเด่ียวแน่วแน่ท่ีจะเดินตามเสียงเพรียกแห่งมโนธรรมโดยไม่

  ปล่อยให้ส่ิงใดมาขัดขวางไม่ว่าส่ิงนั้นจะเป็นคชสารเจ็ดงาหรือนาคราชเจ็ดเศียรก็ตาม 

  มีแต่ทำเช่นนี้เท่านั้นพวกเขาจึงจะรู้สึกว่า การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องมีความหมาย และ

  เมื่อถึงเวลาตายก็มีความหมายอยู่ดี 

  อย่างไรก็ตามวีรบุรุษนัน้เหมือนจะมาก่อนกาลเวลาเสมอ ท้ังนี้ เพราะพวกเขาคือผล
  พวงจากความต่ำต้อยของผู้อื่น ฝ่ายหลังทำให้พวกเขาใจร้อน จึงต้องเดินหนทางท่ี
  แตกต่างจากคนท่ัวไป… 
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(28 ปีท่ีโลกเปล่ียนไป (ปาฐกถา 28 ปี สืบ นาคะเสถียร) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการเลือกใช้คำศัพท์ในการเรียกช่ือแทน สืบ นาคะ

เสถียร ว่าเป็น วีรบุรุษ การเลือกใช้คำเช่นนี้แสดงถึงทัศนคติของผู้เขียนท่ีมีต่อ สืบ นาคะเสถียร ในแง่

ของการยกย่อง 

ตัวอย่างท่ี 80 การท่ีสืบดำรงตนเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ อาจเพราะได้แบบอย่างมาจากพ่อของเขา

  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าราชการท่ี 

  ซื่อสัตย์ท่ีสุดคนหนึ่งในสมัยนั้น ลูกชายคนโตคนนี้ภูมิใจในตัวพ่อมาก เขาเคยพูดว่า 

  “พ่อผมไม่เคยโกงใครกิน ทำไมผมถึงดีใจและภาคภูมิใจกับพ่อผมมาก เพราะพ่อเป็น

  ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร” 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 2) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการเลือกใช้คำศัพท์ท่ีมีความหมายในแง่บวกเพื่อ

เรียกแทน สืบ นาคะเสถียร แสดงให้เห็นถึงการยกย่อง สืบ นาคะเสถียร ในฐานะ ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ 

   3.4.1.2 การใช้สหบท 

   สหบทเป็นลักษณะของตัวบทท่ีส่ือให้รู้ว่ามีความคิดอื่นหรือตัวบทอื่นท่ีมีอยู่

ก่อนแล้วปรากฏอยู่ด้วย จากการศึกษาบทความพบว่าผู้เขียนได้มีการใช้สหบทเพื่อสร้างความ

น่าเช่ือถือให้กับชุดความคิดท่ีว่าสืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ควรยกย่องในการทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 

เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 81 ธันวาคม 2542 อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี แห่งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รายงานผลการสำรวจประชามติความคิดเห็นของคน

  ไทยเพื่อสะท้อนภาพรวมสังคมในด้านต่าง ๆ ก่อนท่ีจะย่างเข้าสู่ปี 2000 หนึ่งในแบบ

  สำรวจประชามติมีการต้ังคำถามว่า ในรอบ 50 ปีท่ีผ่านมา ท่านเสียดายการจากไป

  ของสามัญชนผู้ใดมากท่ีสุด 10 อันดับ ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ หลวงปู่แหวน 

  อันดับ 2 คือ สืบ นาคะเสถียร มีคะแนนนำ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, พุ่มพวง ดวง

  จันทร์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ท่านพุทธทาสภิกขุ,  ปรีดี พนมยงค์, จอมพล ป. พิบูล 

  สงคราม, พุทธทาสภิกข ุ 
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  มีบางคนกล่าวว่า แม้สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

  จะตายจากไปกว่ายี่สิบปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่าสืบได้กลายเป็นวีรบุรุษคนล่าสุดใน 

  ดวงใจของคนไทยท่ีให้การยอมรับมากท่ีสุด 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 1) 

   จากตัวอย่างข้างต้น ผู้เขียนได้อ้างถึง ผลการสำรวจประชามติความคิดเห็น

ของคนไทย จากรายงานของ อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี  แห่งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลท่ีคนไทยเสียดายต่อการจากไปมากท่ีสุดเป็น

อันดับ 2 การใช้ข้อมูลดังกล่าวจัดเป็น สหบทปรากฏรูป (manifestation intertextuality) เนื่องจาก

เป็นการอ้างอิงผลสำรวจโดยระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลชัดเจนเพื่อช้ีให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร เป็น

บุคคลท่ีคนไทยยังคงยกย่องให้เป็นวีรีบุรุษในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอ้างอิงผลสำรวจดังกล่าว

จึงเป็นกลวิธีท่ีช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับชุดความคิดท่ีผู้เขียนต้องการส่ือ 

ตัวอย่างท่ี 82 “วีรยา โอชะกุล” หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ผู้หญิงคนแรกท่ีเข้า

  มาทำงานในตำแหน่งหัวหน้า ในผืนป่าแห่งนี้ หลายคนบอกว่าเธอเป็นหญิงแกร่ง แต่

  เธอจะบอกกับทุกคนว่า เธอไม่ได้แค่เข้ามาเป็นหัวหน้าท่ีนี่ แต่เธอแบกศักดิ์ศรี และ 

  คำสบประมาท ในความเป็นผู้หญิงของเธอมาด้วย เธอจึงล้มไม่ได้ โดยคำท่ีเธอใช้เป็น

  หลักยึดในการทำงาน คือถ้อยคำของสืบ นาคะเสถียร “ผมคิดว่า ชีวิตผมทำดีท่ีสุด

  แล้วเท่าท่ีผมมีชีวิตอยู่ ผมคิดว่า ผมได้ช่วยเหลือสังคมดีแล้ว ผมคิดว่า ผมได้ทำตาม

  กำลังของผมดีแล้ว และผมพอใจ ผมภูมิใจส่ิงท่ีผมทำ” 

(สารคดี แสงไฟท่ีไม่เคยดับ สืบ นาคะเสถียร) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้สหบทปรากฏรูป คือการอ้างอิงโดยบอก

แหล่งท่ีมาอย่างชัดเจน ผู้เขียนได้อ้างอิงคำพูดแบบรายงานอ้อมของ วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ท่ีได้รับแรงบัลดาลใจในแนวทางการทำงานด้านอนุรักษ์มาจาก สืบ นาคะ

เสถียร การยึดถือ สืบ นาคะเสถียร เป็นต้นแบบในการทำงานเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีชุดความคิด

ว่า สืบ นาคะเสถียร เป็นบุคคลท่ีน่ายกย่อง 

ตัวอย่างท่ี 83 โอ๋ ภาคภูมิ เลือกเอาเพลง ‘สายฝน’ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด 

  เรื่องราว เขาบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วทำให้นึกถึงสืบ นาคะเสถียร 
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  “สมัยผมเด็ก ๆ ผมได้ชมวีดีโอเรื่องคุณสืบในโรงเรียน ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลัง 

  ช่วยชีวิตกวาง ตอนนั้นก็สงสัยว่าทำไมโรงเรียนถึงเปิดวีดีโอชุดนี้ถี่จัง มารู้ทีหลังว่า

  ตอนนั้นเป็นช่วงท่ีคุณสืบเสียพอดี ผมก็เห็นซ้ำ ๆ ทุกวันท่ีโรงเรียน พอโตขึ้นมาก็เริ่ม

  ศึกษาข้อมูลจนรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ต้ังแต่นั้นก็ประทับใจเรื่องคุณสืบมาตลอด” 

  “พอได้ฟังเพลงสายฝนก็เลยนึกถึงคุณสืบขึ้นมาทันที และคิดว่านี่ล่ะคือโอกาสท่ีจะได้

  ทำ ผมเลยเอาพล็อตเรื่องคุณสืบเข้าไปเสนอ ในใจก็หวั่นๆ ว่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับ

  โครงการนี้ เพราะเขาอยากจะทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ” 

  “แต่ผมรู้สึกว่าส่ิงท่ีคุณสืบทำ คือ การเสียสละเพื่อส่วนรวม หลายส่ิงท่ีคุณสืบทำล้วน

  เป็นคุณูปการต่อประเทศ ซึ่งตรงกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสอยู่เสมอ 

  ผมอยากให้ผู้ชมมองตรงท่ีการกระทำ ไม่ใช่มองแค่รูปธรรม ซึ่งทางเจ้าของโครงการก็

  เข้าใจ ผมจึงได้เริ่มต้นทำฝนตกท่ีห้วยขาแข้ง” 

(ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ในวันฝนตกท่ีห้วยขาแข้ง) 

   บทความข้างต้นคือบทสัมภาษณ์ของ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ผู้กำกับภาพยนตร์ส้ัน

เรื่อง ‘ฝนตกท่ีห้วยขาแข้ง’ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร ตัวอย่างข้างต้นได้นำคำพูดของ 

ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ มาอ้างอิงเพื่อกล่าวถึง สืบ นาคะเสถียร ในแง่ของคุณงามความดีท่ีได้ทุ่มเทให้กับงาน

ด้านอนุรักษ์ ควรแก่การยกย่องนับถือ 

   3.4.1.3 การใช้บทประพันธ์ 

   จากการศึกษาบทความพบว่าผู้เขียนได้มีการบทประพันธ์เพื่อส่ือถึงชุด

ความคิด สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ควรยกย่องในการทำงานด้านส่ิงแวดล้อม เห็นได้จากตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 84 หนึ่งเปรี้ยง! ปืนล่ันสะท้านป่า  

  หนึ่งวูบไหวผวา ท้ังป่าล่ัน 

  หนึ่งคืน นานยาวราวกัปกัลป์  

  หนึ่งฝัน ฟุบแล้วลับแนวไพร 

  หนึ่งคน ควรค่าคารวะ   

  สืบสร้าง สัจจะ ยิ่งใหญ่ 
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  หมื่นคำ ร่ำหาอาลัย   

  รวมใจ สืบทอดเจตนา 

(บทกวี – จิระนันท์ พิตรปรีชา) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทประพันธ์ท่ีประพันธ์โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา เมื่อ

วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์อัตวินิบาตกรรมของ สืบ นาคะเสถียร เมื่อวันท่ี 

1 กันยายน พ.ศ. 2533 ผู้เขียนได้สอดแทรกชุดความคิดเกี่ยวกับการยกย่อง สืบ นาคะเสถียร ผ่านการ

ใช้ถ้อยคำ หนึ่งคน ควรค่าคารวะ เพื่อเชิดชูสืบในฐานะบุคคลผู้อุทิศตนให้กับการทำงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมและให้ประชาชนร่วมกันสานต่องานอนุรักษ์ของเขาต่อไป 

  3.4.2 สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ทุ่มเทและมีความเสียสละในการทำงานด้าน

สิ่งแวดล้อม 

  จากการวิเคราะห์พบว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ 

และการใช้สหบท เพื่อส่ือให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ทุ่มเทและมีความเสียสละในการ

ทำงานด้านส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

   3.4.2.1 การเลือกใช้ศัพท์ 

   จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนได้เลือกใช้คำศัพท์เพื่อส่ือแทนความคิดเกี่ยวกับ 

สืบ นาคะเสถียร ในการทำงานด้านอนุรักษ์ด้วยความทุ่มเทและความเสียสละ โดยปรากฏกลุ่มคำศัพท์

ท่ีแสดงคุณลักษณะในการทำงานของสืบในแง่บวก ได้แก่คำว่า ต้ังใจ ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่น ปรารถนา

อย่างแรงกล้า ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 85 คนส่วนใหญ่อาจมีชีวิตเพื่อครอบครัวและตัวเอง แต่สำหรับสืบ นาคะเสถียรแล้ว เขา

  รักและหวงแหนชีวิตสัตว์ป่าและป่ามากกว่าตัวเองและครอบครัวเสียอีก เขาทุ่มเทท้ัง

  ชีวิตเพื่อส่ิงอันเป็นท่ีรักยิ่ง เขาวิ่งพล่านไปท่ัว เพื่อส่งเสียงบอกให้ผู้ใหญ่ และผู้มี 

  อำนาจในบ้านเมืองนี้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาพการล่าสัตว์และทำลายป่าเมืองไทย 

(“สืบ นาคะเสถยีร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้คำกริยา (verb forms) ท่ีใช้

แสดงเหตุการณ์ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก หรือแสดงสภาพของบุคคล สัตว์ (จันทิมา อังคพณิช

กิจ, 2561: 191) โดยผู้เขียนได้บรรยายถึง สืบ นาคะเสถียร ว่าเป็นผู้ท่ีอุทิศท้ังชีวิตให้กับการทำงาน
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ด้านอนุรักษ์ และยังมีความกระตือรือร้นท่ีจะผลักดันปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้มีอำนาจรับรู้ถึงปัญหาทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม โดยได้เลือกใช้ถ้อยคำท่ีส่ือถึงลักษณะการทำงานของสืบในทางด้านบวก เพื่อให้ผู้อ่าน

เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของสืบท่ีมีท้ังความทุ่มเทและเสียสละในหน้าท่ีการงาน 

ตัวอย่างท่ี 86 ...เขาพยายามเดินเข้าหาผู้ใหญ่ ไปพูดคุยกับทุกคน แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจอย่าง

  จริงจัง กรมป่าไม้เองก็ไม่สนับสนุนส่ิงใด… 

  ...แต่สืบก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เขาเช่ือว่า

  จะต้องรีบเร่งให้การศึกษาแก่ชาวบ้านรอบ ๆ พื้นท่ี โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ให้เห็นถึง

  ความสำคัญของป่าห้วยขาแข้ง สืบจึงให้ความสำคัญกับงานเผยแพร่มาก เขาจะลง

  มือทำด้วยตนเอง ออกแบบงานนิทรรศการ เขียนโปสเตอร์ เขียนบอร์ดเอง หากไม่ดี

  ก็ทำใหม่ ตัดภาพเอง ไม่สวยทำใหม่ ภาพท่ีนำมาใช้ล้วนเป็นภาพสวยงามจากฝีมือ

  ของเขา... 

  ...บางครั้งเท่ียงคืนเขายังอุตส่าห์ขับรถจากในเมืองเข้ามาในป่า ต่ืนแต่เช้ามืดมาเขียน

  งานเอกสารท่ีค่ังค้างไว้ พอรุ่งสางก็ขับรถออกไปตามโรงเรียนบรรยายให้เด็กนักเรียน

  ฟังต่ออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 5) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการเลือกใช้คำศัพท์ท่ีแสดงคุณลักษณะในการ

ทำงานของ สืบ นาคะเสถียร ในแง่บวก เพื่อส่ือให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร เป็นผู้ท่ีทุ่มเทให้กับการ

ทำงานด้านอนุรักษ์ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

ตัวอย่างท่ี 87 สืบมีความฝันท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกให้ดีขึ้น ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะทำให้สัตว์ป่า

  และป่าไม้ในป่าห้วยขาแข้งอยู่รอด 

  เมื่อความมุ่งมั่นของเขาท่ีมีต่อห้วยขาแข้งถูกทำลายลงอย่างย่อยยับจากระบบ 

  ราชการและผู้มีอำนาจในเมืองไทย ท่ีไม่เคยสนใจปัญหาการทำลายธรรมชาติอย่าง

  จริงจัง 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 6) 
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   ตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้กลุ่มคำศัพท์ท่ีแสดงถึงคุณลักษณะในการ

ทำงานด้านอนุรักษ์ของ สืบ นาคะเสถียร ท่ีได้มุ่งมั่นทุ่มเทและมีความ ปรารถนาอย่างแรงกล้า ท่ีจะทำ

ให้สัตว์ป่าและป่าไม้ในป่าห้วยขาแข้งอยู่รอด 

   3.4.2.2 การใช้สหบท 

   ผู้เขียนได้นำกลวิธีสหบทมาใช้เพื่ออ้างอิงถึงความคิดหรือตัวบทอื่นท่ีมีอยู่

ก่อนแล้วเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตามถึงชุดความคิดว่า สืบ นาคะเสถียร 

คือบุคคลผู้ทุ่มเทและมีความเสียสละในการทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่างท่ี 88 รุ่นน้องคนหนึ่งเขียนถึงเขาว่า “พี่สืบมีความผูกพันกับป่าท่ีนี่มาก การเดินทางท่ีเรา

  จดจำได้ดีก็คือ การเดินทางจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรข้ามมายังเขต

  รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผ่านโป่งสายสอ และทะลุผ่านมาถึงสถานีวิจัยสัตว์ป่า

  เขานางรำในท่ีสุด ซึ่งใช้เวลาเดินทางถึงห้าวัน การเดินทางสำรวจสัตว์ป่าบนเส้นทาง

  ในระยะไกลอีกครั้ง ได้แก่ การเดินทางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน

  จังหวัดตาก จากบริเวณห้วยปล่อยช้าง มายังหุบแม่จัน ผ่านบ้านยู่ไน้ไปยังบ้านม่อง

  ควะ และไปพักแรมระยะยาวท่ีบึงละกะตู เพื่อสำรวจประชากรเป็ดก่า เราเดินทาง

  ข้ามภูก่องก๊องเข้าสู่เขตจังหวัดกาญจนบุรี พักค้างคืนท่ีบริเวณท่ีทำการเขตรักษาพันธุ์

  สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเดินทางสู่บริเวณสบห้วยดงวี่ เพื่อตรวจสอบบริเวณด่าน

  ช้างข้ามแม่น้ำแควใหญ่ พี่สืบใช้เวลาเดินป่าครั้งนี้นานกว่าสองสัปดาห์ เราได้เห็นธาตุ

  แท้ของความทรหด แม้ว่าเท้าท้ังสองจะเจ็บเดินล้มลุกคลุกคลานถูกหนามเกี่ยวตาม

  ลำตัวและหู ดูเหมือนว่าพี่สืบจะไม่สนใจกับส่ิงเหล่านี้  แคมป์ท่ีพักนอนในป่าก็ใช้ผ้า

  พลาสติกปูลงบนพื้นดิน และมุงผ้าพลาสติกผืนใหญ่เพื่อกันน้ำค้าง อาหารท่ีเตรียมไป

  แม้ว่าจะไม่พอเพียง ความลำบากต่าง ๆ ท่ีประสบ ดูเหมือนว่าพี่สืบก็ไม่เคยปริปาก

  บ่นด้วยคำพูดใด ๆ เลย” 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 2) 

   ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้สหบทปรากฏรูปท่ีเป็นการอ้างอิงคำพูดของผู้อื่น แม้

จะสงวนช่ือของผู้พูดไว้เพียง รุ่นน้องคนหนึ่ง ไม่ได้ระบุแหล่งท่ีมาชัดเจนมากนัก แต่การใส่เครื่องหมาย

อัญประกาศกำกับไว้ก็สามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือได้ว่าเป็นข้อความแบบรายงานตรง ซึ่งหมายความ

ว่าบุคคลผู้นั้นได้เคยกล่าวไว้ ผู้เขียนไม่ได้ดัดแปลงคำพูดใด  
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   การยกคำพูดของ รุ่นน้องคนหนึ่ง มาบรรยายถึงลักษณะการทำงานของ สืบ 

นาคะเสถียร ท่ีมีความมุ่งมั่นอุสาหะในการลงพื้นท่ีป่า แม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ไม่ย่อท้อ สะท้อนให้

เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร คือบุคคลผู้ทุ่มเทและมีความเสียสละในการทำงานด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง

แท้จริง 

   นอกจากการใช้สหบทแบบรายงานอ้อมท่ีไม่ได้ระบุแหล่งท่ีมาชัดเจนแล้ว ยัง

ปรากฏการอ้างอิงแบบรายงานตรงอีกด้วย เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 89 ประมาณตีส่ีของวันท่ี 1 กันยายน 2533 ยามในห้วยขาแข้งได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่ง แต่

  ไม่ได้คิดอะไร ในป่าแห่งนี้เสียงปืนเป็นเรื่องธรรมดา จนประมาณสิบโมงเช้า  

  เจ้าหน้าท่ีเริ่มแปลกใจว่าหัวหน้าสืบยังไม่ลงมากินข้าว หม่องจึงอาสาเดินไปตาม เมื่อ

  ไขกุญแจบ้านเข้าไป เขาพบร่างท่ีไร้ลมหายใจของหัวหน้าสืบอยู่บนเตียง มีแผ่น 

  กระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความไว้ว่า 

  “ผมมีเจตนาท่ีจะฆ่าตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ท้ังส้ิน” 

  ลงช่ือ สืบ นาคะเสถียร ผู้ตาย 

  (นายสืบ นาคะเสถียร) 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 6) 

   ตัวอย่างข้างต้นคือข้อความท่ี สืบ นาคะเสถียร ได้เขียนไว้ในกระดาษใน

วันท่ีอัตวินิบาตกรรม เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2533 การยกข้อความดังกล่าวมาอ้างอิงเป็นการ

ใช้สหบทแบบรายงานตรง เพราะนอกจากจะมีเครื่องหมายอัญประกาศกำกับไว้แล้ว บทความข้างต้น

ยังมีรูปภาพจดหมายประกอบบทความอีกด้วย การนำข้อความจากเหตุการณ์มาอ้างอิงจะช่วยสะท้อน

ไปถึงผู้อ่านว่าสืบเป็นผู้ท่ีทุ่มเทให้กับการทำงานด้านอนุรักษ์และเสียสละแม้กระท่ังชีวิตของตนเองเพื่อ

เรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 90 ผู้ชายท่ีช่ือ สืบ นาคะเสถียร เป็นคนอย่างไรในความรู้สึกของพวกคุณ 

  วันชัย : แกเป็นคนมุ่งมั่น และเป็นเปอร์เฟกชันนิสต์ท่ีทำอะไรต้องทำให้ดี ไม่งั้นไม่ทำ

  เป็นคนซีเรียส จริงจัง เราเห็นแกสูบบุหรี่ตลอด และแกไม่ค่อยมีอารมณ์เฮฮามากนัก 

  และเป็นนักวิชาการด้วย ถ้าไม่ลงพื้นท่ี แกก็อ่านหนังสือตลอด 
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  รศ.ดร.นริศ : แกชอบสูบบุหรี่ แล้วก็มีนิสัยชอบจดโน้ต อันนี้เป็นนิสัยของนักวิจัย 

  และอีกอย่างคือการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการบันทึก และนิสัยส่วนตัวอีกอย่างคือสุภาพ

  มาก ไม่เคยเรียกใครไอ้ อี มึง กับลูกน้องก็ไม่เรียก ความสุภาพของแกและความ 

  มุ่งมั่นในการทำงานมันสร้างความประทับใจให้คนรอบ ๆ ข้าง 

(นิตยสาร – a day BULLETIN In Memoriam 1949 – 1990) 

   บทความข้างต้นเป็นบทสัมภาษณ์จากเพื่อนท่ีเคยร่วมงานกับ สืบ นาคะ

เสถียร คือ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีท่ีเคยไปทำข่าวโครงการ

อพยพสัตว์ป่าตกค้างท่ีเข่ือนเช่ียวชาญโดยมี สืบ นาคะเสถียร เป็นหัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.นริศ 

ภูมิภาคพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น

น้องคณะวนศาสตร์ (วน. 44) และอดีตเคยทำงานวิจัยช่วยเหลือ สืบ นาคะเสถียร เก็บข้อมูลวิจัยสัตว์

ป่าในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การอ้างอิงคำพูดแบบรายงานตรงจากบุคคลผู้เคยทำงาน

ใกล้ชิดกับ สืบ นาคะเสถียร ช่วยทำให้ชุดความคิดมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น  

  3.4.3 สืบ นาคะเสถียร คือหัวหน้าผู้มีความรักและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์พบว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีทางภาษา 2 

กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้เรื่องเล่า และการใช้สหบท เพื่อส่ือให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร คือหัวหน้าผู้มี

ความรักและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.4.3.1 การใช้เรื่องเล่า 

   จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กล

วิธีการใช้เรื่องเล่าเพื่อส่ือถึงชุดความคิด สืบ นาคะเสถียร คือหัวหน้าผู้มีความรักและเอาใจใส่

ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 91 หนึ่งอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ีจับพรานล่าสัตว์ได้ของกลางจำนวนมาก มีหัวค่าง

  หลายหัว พร้อมปลอกกระสุนท่ีใช้ล่า เมื่อเจ้าหน้าท่ีนำซากสัตว์เหล่านี้มาท่ีสำนักงาน

  เขตฯ สืบลงมาดูด้วยความเครียดสุดขีด เพราะก่อนหน้านี้ลูกน้องของเขาคนหนึ่งท่ี

  เขานางรำออกไปลาดตระเวนตามคำส่ังของเขา ก็ถูกลอบยิงท่ีลำห้วยขาแข้ง สืบ 

  โมโหมากถึงกับตะโกนออกไปว่า “ถ้ามึงจะยิงลูกน้องกู มึงมายิงกูดีกว่า”  

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 6) 
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   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้เรื่องเล่าท่ี ผู้เล่าได้บอกรายละเอียดถึง

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมกับระบุช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้น คือ หนึ่งอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุ ซึ่งหมายถึงหนึ่ง

อาทิตย์ก่อนวันท่ี สืบ นาคะเสถียร อัตวินิบาตกรรม โดยแสดงลักษณะการเล่าแบบรายงานอ้อม คือ

การสรุปความคิดจากตัวบทอื่นมาเรียบเรียงอยู่ในบทความปัจจุบัน  

   บทความดังกล่าวได้แสดงถึงชุดความคิด สืบ นาคะเสถียร คือหัวหน้าผู้มี

ความรักและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นการบอกเล่าเรื่องราวท่ีสืบต้องเผชิญกับภาวะ

ความเครียดท้ังจากการทำงานปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าและการสูญเสียลูกน้องจากการปฏิบัติใน

หน้าท่ี เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจึงทำให้สืบกล่าวว่าสามารถตายแทนลูกน้องของตนได้ 

ตัวอย่างท่ี 92 เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า เป็นผู้ท่ีต้องออกลาดตระเวนตามป่าเขาท่ีทุรกันดาร เปรียบไป

  แล้วก็ไม่ต่างจากทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน หรืออาสาสมัครทหารพรานแต่อย่าง

  ใด ต้องอยู่อย่างยากลำบาก ท้ังต้องเส่ียงภัยจากบุคคลผู้หวังผลประโยชน์จาก 

  ทรัพยากร หากบุคคลเหล่านี้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ครอบครัวท่ีอยู่เบ้ืองหลังต้อง

  ลำบากในการแบกรับภาระต่าง ๆ... 

  สืบ นาคะเสถียร ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ เห็นได้จากการท่ีเขาพยายามจัดต้ัง 

  กองทุนขึ้นเพื่อช่วยเหลือพนักงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในสมัยท่ีเป็น

  หัวหน้า โดยการจัดดนตรี “คนรักป่า” ขึ้นเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2533 เพื่อนำเงินมา

  ตัดชุดลาดตระเวนให้ลูกน้อง หรือการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานของเขตฯ ทุกคน 

  ทุกพื้นท่ีไม่เฉพาะแต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่านั้น 

  เพราะบุคคลผู้รักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่านั้น มีอยู่ท่ัว 

  ประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ว่า ต่อไปทุก ๆ ครั้งท่ีพวกเขา

  ต้องออกไปทำหน้าท่ี หากเกิดเหตุท่ีไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ

  หรือเสียชีวิต เขาจะมั่นใจได้ว่าลูกเมียและครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังจะไม่ได้รับความ

  เดือดร้อนมากนัก 

(กองทุน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า) 
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   ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้เรื่องเล่าในการยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งซึ่งได้

อธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร เป็นผู้ท่ีให้ความสำคัญกับเรื่อง

สวัสดิภาพสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าระดับล่าง 

ตัวอย่างท่ี 93 ครั้งหนึ่งผมได้ล่องเรือไปกับพี่สืบ  เพื่อสังเกตการณ์การอพยพสัตว์ป่าเมื่อปลายปี 

  2529 วันหนึ่ง ขณะท่ีเราผูกเรือกับตอไม้กลางทะเลสาบ เพื่อเข้าช่วยชีวิตชะนีตัว

  หนึ่ง ปรากฏว่างูจงอางสีดำมะเมื่อมขนาดข้อมือยาวร่วม 3 เมตร พุ่งทะยานออกมา

  จากโพรงในตอไม้ ทุกคนบนเรืออ้าปากค้างด้วยความตกใจ และโล่งอกเมื่องูจงอาง

  พุ่งลงน้ำ… 

  “ตามมันไป จับในให้ได้” หัวหน้าโครงการฯ ส่ังการทันทีพร้อมเสียงสตาร์ตของ 

  เครื่องยนต์ท่ีเร่งเครื่องสุดกำลังดังกระหึ่มข้ึน...เราขับเรือคู่ขนานไปกับจงอาง... 

  สืบไม่ละความพยายาม เขาบอกว่า หากไม่ช่วยชีวิตงูก็ตายเพราะไม่มีทางว่ายไปถึง

  ฝ่ังท่ีห่างไกลได้ มันจะหมดแรงตายเสียก่อน คราวนี้เมื่อเรือแล่นไปทันมัน เรา 

  สามารถใช้สวิงจับมันขึ้นมาอยู่บนหัวเรือได้สำเร็จ 

  คราวนี้ทุกคนมองหน้ากันเลิกล่ักใครจะเส่ียงตายเป็นคนจับงูพิษยัดใส่กระสอบ…ยัง

  ไม่ทันไรสืบก็ใช้มือกดหัวจงอาง เจ้าจงอางใช้เข้ียวพิษกัดสวิงอย่างแรงพร้อมท้ังปล่อย

  น้ำพิษสีเหลืองใสๆไหลเย้ิมออกมาจนหมด จากนั้นพวกเราช่วยกันจับงูออกจากสวิง

  ยัดใส่กระสอบ ใช้เชือกมัดปากกระสอบไว้อย่างแน่นหนา 

  หลังจากนั้นไม่นาน สืบก็บอกพวกเรา “ผมก็เพิ่งหัดจับงูพิษเป็นครั้งแรกในชีวิต” 

  สืบ นาคะเสถียร อาจจะใช้ลูกน้องในการทำงานเส่ียงตายครั้งนี้ก็ได้ แต่เขาก็ไม่ทำ

  เช่นนั้น ลูกน้องทุกคนรู้ดีว่า หากงานใดเป็นงานเส่ียงอันตราย เขาจะเป็นคนแรกที่ลง

  มือ และเป็นเช่นนี้จนถึงการทำงานครั้งสุดท้ายในป่าห้วยขาแข้ง 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 3) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้เรื่องเล่าโดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีแสดงให้

เห็นถึงความเอาใจใส่และรักเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของ สืบ นาคะเสถียร ท่ี

สามารถทำงานเส่ียงตายแทน ท้ัง ๆ ท่ีเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งมีอำนาจในการส่ังงานลูกน้องก็ตาม 
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   3.4.3.2 การใช้สหบท 

   จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาการใช้สหบทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชุดความคิดว่า สืบ นาคะเสถียร คือหัวหน้าผู้เอาใจ

ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 94 โด่ง น้องชายคนเดียวบอกให้ผมฟังว่า สืบรักลูกน้องมาก ยอมแบกรับภาระท่ีทางการ

  จ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องช้า 

  “พี่สืบไปขอยืมเงินแม่เดือนละ 2 หมื่นบาท แล้วไม่บอกเหตุผลว่าเอาไปทำอะไร ทาง

  บ้านจึงเข้าใจว่าพี่สืบใช้เงินเปลือง เอาไปเล้ียงผู้หญิงหรือเปล่า ทีหลังถึงรู้ว่าเอาไปให้

  ลูกจ้างรายวันในป่ายืมก่อน เพราะเงินเดือนของพวกเขาตกเบิกช้ามาก พวกนี้ไม่มี

  อะไรจะกิน พี่สืบก็ต้องเอาเงินจากทางบ้านออกไปก่อน” 

  สืบวิ่งเต้นหาแหล่งเงินทุนมาเพื่อเป็นสวัสดิการและประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับ

  ล่างในห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของคนเหล่านี้ท่ีเส่ียงต่อ

  การบาดเจ็บล้มตายแทบทุกครั้ง แต่ก็ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากทางการเลย 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 6) 

   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำพูดแบบรายงานตรง คือการ

อ้างอิงคำพูดของผู้อื่นแบบท่ีมีเครื่องหมายอัญประกาศกำกับไว้ ผู้เขียนมิได้ดัดแปลงหรือแทรกความ

คิดเห็นอื่นไว้ และการใช้คำพูดแบบรายงานอ้อม คือการสรุปผลความคิดของตัวบทอื่นมาเรียบเรียง 

อีกท้ังยังระบุแหล่งท่ีมาหรือผู้พูดไว้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวบท 

   ตัวอย่างข้างต้นได้แสดงถึงคำพูดของ โด่ง น้องชายคนเดียว หรือก็คือ กอบ

กิจ นาคะเสถียร น้องชายของสืบ ท่ีได้กล่าวถึงตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าสืบเป็นผู้ท่ีให้

ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าระดับล่าง โดยมีการอ้างอิงลักษณะ

ปนกันระหว่างการรายงานตรงและรายงานอ้อม 

   การอ้างอิงคำพูดโดยระบุช่ือผู้พูดซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความสนิทสนมกับสืบ และการ

ใช้กลวิธีการอ้างอิงคำพูดแบบรายงานตรงเช่นนี้ จะยิ่งทำให้ชุดความคิดว่า สืบ นาคะเสถียร คือ

หัวหน้าผู้เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกเน้นย้ำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่างท่ี 95 ดร.อลัน ราบิโนวิทซ์ เพื่อนสนิทของสืบ บอกกับเขาว่า “คุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับ

  การท่ีมีใครตาย เพราะการตายไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ พวกเขาทำงาน

  ของเขา คุณไม่ต้องไปรับผิดชอบพวกเขาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก” แต่สืบก็ตอบกลับ

  ทันทีว่า “จะไม่มีใครตายในห้วยขาแข้ง ถ้ามีก็ต้องเป็นผม” 

  ในความเป็นสืบ นาคะเสถียร แม้เราจะรู้จักภาพเขาในฐานะนักวิชาการและนัก 

  อนุรักษ์ แต่อีกภาพหนึ่งท่ีปรากฎเด่นชัดควบคู่กันมา คือ สืบเป็นคนท่ีเอาใจใส่ 

  ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเป็นอย่างมาก 

  เพราะสืบรู้ดีว่า คนท่ีทำงานเพื่อรักษาป่าจริง ๆ คือเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าระดับล่าง 

  และงานท่ีพวกเขาทำก็มีความเส่ียงอันตรายถึงชีวิต 

(สืบ นาคะเสถียร กับ ผู้พิทักษ์ป่า) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการอ้างอิงบทสนทนาของ สืบ นาคะเสถียร และ    

ดร.อลัน ราบิโนวิทซ์ เพื่อนสนิทของสืบ ท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของ สืบ นาคะเสถียร ท่ีมีต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตัวอย่างท่ี 96 วาที เจ้าหน้าท่ีโครงการผู้หนึ่งพูดถึงหัวหน้าสืบว่า “เขาเป็นคนจริงจัง มีความต้ังใจ 

  โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของตัวเอง มีความรู้สึกว่าถ้าจะทำอะไรต้องทำโดย

  ไม่คำนึงถึงเวลา สถานท่ีว่าจะยากลำบากแค่ไหน มีความต้ังใจสูงเห็นความเดือดร้อน

  ของสัตว์มากกว่าความเดือดร้อนหรือความลำบากท่ีตนเองจะได้รับ งานแทบทุกงาน

  เขาไม่เคยนั่งดูคนอื่นทำ เขามักจะเข้าไปทำเสมอ เจอสัตว์กำลังว่ายน้ำ พวกกระรอก 

  ค่าง ชะนี เขากระโดดลงน้ำเอง สัตว์ท่ีอันตรายอย่าง เสือ งู เขาจะทำเอง เพราะเขา

  พูดว่าเขาเป็นผู้นำ เขาทำไม่ได้คนอื่นก็จะไม่มั่นใจ แต่ถ้าผู้นำทำงานหนัก ทำงานท่ี

  ลำบาก ทุกคนจะต้ังใจทำงาน มีกำลังใจมากขึ้น หัวหน้าเสียสละได้ ทุกคนก็เสียสละ

  ได้… ผมภูมิใจนะท่ีได้ทำงานกับเขา เป็นผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เอาเปรียบลูกน้อง ไม่เคย

  เอาความดีความชอบใส่ตัว ไม่มีนายมีแค่เพื่อนร่วมงาน ไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็น 

  ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างรายวัน ไม่มีใครจริงจังและจริงใจเท่าเขาเลย” 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 3) 
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   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการอ้างอิงคำพูดจากบุคคลผู้เคยทำงานใกล้ชิดกับ 

สืบ นาคะเสถียร แสดงให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร นอกจากจะทุ่มเทให้กับการทำงานอนุรักษ์แล้ว ยัง

เป็นหัวหน้าท่ีมีความเสียสละ ไม่เคยเอาเปรียบลูกน้อง 

 3.5 ชุดความคิดเก่ียวกับข้าราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

  จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรปรากฏชุดความคิด

เกี่ยวกับ ข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม 2 ชุดความคิด ได้แก่ 1) 

ข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม คือกลุ่มคนท่ีละเลยหน้าท่ีในการทำงาน 

2) ข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม คือกลุ่มบุคคลผู้เห็นแก่ได้และไร้จรรยา 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.5.1 ข้าราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม คือกลุ่มคนท่ี

ละเลยหน้าที่ในการทำงาน 

   จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดเกี่ยวกับข้าราชการและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม คือกลุ่มคนท่ีละเลยหน้าท่ีในการทำงาน 1 กลวิธี คือ การประชด

ประชัน มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.5.1.1 การประชดประชัน 

   การประชดประชันหรือการย้อนแย้ง เป็นกลวิธีทางภาษาประเภทหนึ่งท่ี

ต้องการนำเสนอข้อมูลโดยกล่าวถึงส่ิงหนึ่งให้มีความหมายไปอีกทางหนึ่งหรือในทางตรงกันข้ามเพื่อ

ตอบโต้หรือวิพากษ์วิจารณ์กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 210) โดยผู้เขียน

ได้มีการประชดประชันถึงการทำงานของข้าราชการระดับสูงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมถึงการละเลยในการใส่ใจปัญหาท่ี เกิดขึ้นจนเป็น เหตุให้  สืบ นาคะเสถียร ต้อง

อัตวินิบาตกรรมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้หันมาสนใจ  

ตัวอย่างท่ี 97 ก่อนรุ่งสางของวันเสาร์ท่ี 1 กันยายน 2533 เสียงปืนหนึ่งนัดจึงดังกึกก้องขึ้นในป่า

  ห้วยขาแข้ง 

  สองอาทิตย์ต่อมา ห่างจากบริเวณท่ีเกิดเสียงปืนไม่กี่สิบเมตร ข้าราชการระดับสูง

  จากกรมป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายทหารนายตำรวจช้ันผู้ใหญ่ นายอำเภอ และ

  เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองนับร้อยคน ได้แห่กันมาประชุมปรึกษาหารือในการป้องกันการ

  ทำลายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างแข็งขัน 
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  “สืบ นาคะเสถียร” รอวันนี้ต้ังแต่วันแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์

  สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแห่งนี้ เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเมืองหันมาสนใจปัญหาอย่างจริงจัง 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 1) 

   ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าความหมายของข้อความไม่ได้เป็นไปตามถ้อยคำ

ท่ีปรากฏ ท้ังการใช้คำว่า แห่กันมา และ อย่างแข็งขัน เพื่อพรรณนาให้เห็นภาพของข้าราชการผู้ใหญ่

ท่ีมาประชุมกันอย่างล้นหลามในวันเกิดเหตุ เนื่องจากในบริบทสังคมย่อมเป็นท่ีรู้กันว่าปัญหา

ส่ิงแวดล้อมไทยไม่เคยได้รับการใส่ใจอย่างจริงจังในสมัยท่ี สืบ นาคะเสถียร ทำงานอยู่ แม้เขาจะ

ทำงานอย่างหนักและพยายามผลักดันปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้มีอำนาจรับรู้แต่กลับไม่เคยได้รับความสนใจ  

   อีกท้ังผู้เขียนยังได้เน้นย้ำในข้อความสุดท้ายว่า “สืบ นาคะเสถียร” รอวันนี้

ต้ังแต่วันแรก เจตนาของข้อความจึงเป็นการประชดประชันเพื่อท่ีจะส่ือความหมายว่า ผู้มีอำนาจ 

หลาย ๆ ฝ่ายนั้นละเลยหน้าท่ีในการทำงานอนุรักษ์มานาน และเพิ่งจะสำนึกในการทำหน้าท่ีของตนก็

เมื่อตอนท่ีสืบอัตวินิบาตกรรมไปแล้ว 

ตัวอย่างท่ี 98  แม้งานคัดค้านจะมีแนวร่วมเป็นจำนวนมากแต่อุปสรรคท่ีใหญ่ คือ งานช้ีแจงให้ผู้มี

  ส่วนในการตัดสินใจเปล่ียนใจยุติโครงการ เวลานั้นอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งท่ีต้องดู

  และพื้นท่ีป่าและผู้บังคับบัญชาของสืบกลับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการสร้างเข่ือน 

(สืบ นาคะเสถียร กับการคัดค้านเข่ือนน้ำโจน - 

สัมปทานไม้ท่ีห้วยขาแข้ง สู่การเป็นมรดกโลก) 

   บทความข้างต้นเป็นบทความเกี่ยวกับการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำ

โจนในพื้นท่ีป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในช่วงปี พ.ศ. 2529 – 2530 ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีแนวโน้มท่ีจะ

อนุมัติโครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว และหากมีการก่อสร้างจะส่งผลให้พื้นท่ีราว 140,000 ไร่ของผืน

ป่าแห่งต้องจมอยู่ใต้น้ำ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่ามหาศาล แม้บรรดา

นักอนุรักษ์จะช่วยกันทำงานด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอเหตุผลในการคัดค้านการสร้างเข่ือนน้ำโจน แต่ผู้มี

อำนาจตัดสินใจไม้เว้นแต่ อธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งท่ีต้องดูและพื้นท่ีป่า กลับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้

มีการสร้างเข่ือน เสียเอง 

ตัวอย่างท่ี 99 เจ้าหน้าท่ีผู้คัดเลือกไม้ไม่ได้ทำตามหลักเกณฑ์ โดยส่งตรา ต.ตัด และช.ลาก ให้กับ

  โรงเล่ือยไปจัดการตีคัดเลือกไม้เอาเองตามสะดวก ส่วนเจ้าหน้าท่ีก็จะไปนอนตีพุงอยู่
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  ท่ีโรงแรมหรือที่บ้านพักของโรงเล่ือยในเมือง แถมเบิกค่าเบ้ียเล้ียงและค่าท่ีพักจาก

  หลวงอีก แล้วยังได้ค่าส่งตรา ต.ตัด และตรา ช.ลาก จากโรงเล่ือยอีกต่างหาก... 

(สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ำเลือด) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการประชดประชันเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานราชการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้ท่ีควรจะให้ความสำคัญกับปัญหาการสัมปทานป่าไม้แต่กลับละเลยการ

ปฏิบัติหน้าท่ี 

  3.5.2 ข้าราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม คือกลุ่ม

บุคคลผู้เห็นแก่ได้และไร้จรรยา 

  จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดเกี่ยวกับข้าราชการและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม คือกลุ่มบุคคลผู้เห็นแก่ได้โดยแสวงผลประโยชน์จากงานท่ีทำ 4 

กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ การขยายความ การใช้สหบท และการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

   3.5.2.1 การเลือกใช้ศัพท์ 

   การเลือกใช้คำศัพท์ในการบ่งช้ีบุคคลแสดงถึงมุมมองและทัศนคติของ

ผู้เขียนท่ีมีต่อบุคคลท่ีกำลังกล่าวถึง จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนมีการใช้คำศัพท์เพื่อส่ือถึงหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบงานด้านส่ิงแวดล้อมในแง่ของการเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเห็นแก่ตัวจากการแสวงหาผลประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 100 “ผมเลือกท่ีนี่เพราะเกลียดพวกป่าไม้ แม้มาเรียนป่าไม้ตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็รู้สึก

  ว่าไม่ชอบป่าไม้ เรื่องท่ีว่าป่าไม้มันโกง พวกป่าไม้มันร่ำรวยมาจากการโกงป่า ผมรู้

  กำพืดพวกนี้ดี เพราะสมัยนั้นพ่อผมเป็นปลัดจังหวัด ผมไม่อยากไปยุ่ง ไม่อยากไปโกง

  กับมัน ถ้าผมไม่โกงกับมันผมก็อยู่ไม่ได้ ผมเลยเลือกมาอยู่กองนี้” 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 2) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสัมภาษณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ท่ีเล่าถึงตอนท่ีตน

สอบบรรจุเข้ากรมป่าไม้ได้แต่กลับเลือกอยู่กองอนุรักษ์สัตว์ป่าแทนท่ีจะเลือกป่าไม้เพื่อมีโอกาสจะก้าว

ไปเป็นป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขตในอนาคตเหมือนกับคนอื่น ๆ  
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   บทสัมภาษณ์นี้มีการใช้กลวิธีการอ้างถึง (referencing) โดยใช้สรรพนาม

บุรุษท่ี 3 ในการเรียกกรมป่าไม้เพื่อแสดงมุมมองของผู้พูดท่ีมีต่อบุคคลท่ีกำลังพูดถึง จากตัวอย่างจึง

ช้ีให้เห็นว่านอกจากผู้พูดจะบรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อหน่วยงานแล้ว ยังมีการใช้สรรพนามท่ีบ่งช้ีถึง

ความไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ คือการใช้สรรพนาม มัน แทนกรมป่าไม้ เนื่องจากสืบมองว่าหน่วยงาน

เหล่านี้จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องทรัพยากรป่าแต่กลับมีเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์

จากป่าไม้เสียเอง 

ตัวอย่างท่ี 101 ผมจำอยู่ในใจจนทุกวันนี้ว่าไอ้คนท่ีมันเลวๆ นี่มันควรจะถูกลงโทษ ไม่ใช่ปล่อยให้มัน

  ลอยนวลอยู่ โกงแล้วได้เงินแล้วยังไม่ถูกลงโทษอีก ทำผิดมันต้องถูกลงโทษก่อน ไม่ใช่

  ย้ายอย่างเดียวหรือเอาออกไปทำงานอื่น มันก็ยังอยู่ในกรมป่าไม้ ทำความผิดก็น่าจะ

  ย้ายมันกลับมากรมป่าไม้ไม่ต้องให้งานมันทำ แล้วหลวงก็มาเล้ียงไอ้พวกนี้ พวกง่อย

  เปล้ียเสียขา รัฐบาลต้องเล้ียงเยอะไปใช่มั้ย 

(ตะโกนก้องสู่คนท่ัวประเทศ part 2) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการเลือกใช้คำศัพท์โดยการใช้สรรพนามบุรุษท่ี 3 

ในการเรียกเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแต่กลับกระทำความผิดเสียเอง การ

ใช้สรรพนาม ไอ้พวกนี้ แทนบุคคลแสดงถึงความไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมี

ความเห็นแก่ตัว 

   3.5.2.2 การขยายความ 

   กลวิธีการขยายความ หมายถึง การใช้ถ้อยคำท่ีเป็นส่วนขยาย อาจเป็นคำ 

วลี หรืออนุพากย์ก็ได้ เพื่อเน้นส่วนท่ีต้องการขยายให้มีความหมายเด่นชัด เกิดภาพหรือความคิด

บางอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเด่นนั้นอาจเป็นความหมายทางดีหรือความหมายทางลบก็ได้ 

(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 195) 

   จากการศึกษาบทความพบว่า ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการขยายความเพื่อเน้นย้ำ

ถึงชุดความคิดท่ีว่าข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม คือกลุ่มบุคคลผู้เห็นแก่

ได้โดยแสวงผลประโยชน์จากงานท่ีทำ เห็นได้จากตัวอย่างท่ี 100 และ 101 ในข้อความ เรื่องท่ีว่าป่า

ไม้มันโกง พวกป่าไม้มันร่ำรวยมาจากการโกงป่า และ พวกง่อยเปล้ียเสียขา ปรากฏเป็นอนุพากย์ขยาย

นามท่ีผู้เขียนต้องการเน้นย้ำถึงภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้โดยการใช้คำขยายท่ีส่ือถึงความหมายในแง่
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ลบ นอกจากการกล่าวถึงพฤติกรรมการโกงแล้ว  การใช้คำขยายว่า มันร่ำรวยมาจากการโกงป่า ก็ยิ่ง

ตอกย้ำการขยายความหมายทางลบให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 

   3.5.2.3 การใช้สหบท 

   จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีทางภาษาการใช้สหบทเพื่อส่ือชุด

ความคิดข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม คือกลุ่มบุคคลผู้เห็นแก่ได้และไร้

จรรยา เห็นได้จากตัวอย่างท่ี 100 และ 101 ซึ่งเป็นคำกล่าวของ สืบ นาคะเสถียร ผู้เขียนได้อ้างอิง

คำพูดแบบรายงานตรงเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวบท เพราะการอ้างถึงคำพูดจากตัวบุคคลท่ีมี

ประสบการณ์การทำงานในแวดวงอนุรักษ์โดยตรงอย่างสืบจะทำให้ผู้อ่านเช่ือถือและคล้อยตามได้ง่าย 

   3.5.2.4 การใช้คำถามเชงิวาทศิลป์ 

   จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาคำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านคิดคำตอบท่ีผู้เขียนต้ังใจท้ิงท้ายไว้ให้ทบทวนเพื่อส่ือถึง

ชุดความคิดเกี่ยวกับบุคคลท่ีทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้กระทำผิด มีความเห็นแก่ตัว และไร้

จรรยา เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 102  ก็ไม่รู้ทำไมในเวลาท่ีไม่นานเกินความทรงจำจะหลงลืม ถึงได้มีคนท่ีต้องใส่ใจจรรยา 

  ยึดมั่น และยืนหยัดในความถูกต้อง กลับกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

  อีกครั้ง และอีกครั้ง 

 (R.I.P. “หมีขอ” ท่ีอุทยานแห่งชาติไทรโยค) 

   ตัวอย่างบทความข้างต้นมีท่ีมาจากกรณีการจับกุมคณะรถออฟโรด ในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2561 ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างตนเป็น

ปลัดอำเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี  

   ผู้เขียนได้กล่าวถึงรายละเอียดของคดีดังกล่าว จากนั้นจึงได้ปิดท้ายบทความ

ด้วยกลวิธีคำถามเชิงวาทศิลป์ เพื่อต้ังคำถามเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทำความผิด เนื่องจากหนึ่งในผู้ต้องหา

เป็นถึงข้าราชการระดับปลัดอำเภอ แต่กลับกระทำผิดเสียเอง จึงได้ต้ังคำถามกลับว่าเหตุใดผู้กระทำผิด

จึงขาดคุณสมบัติท่ีข้าราชการพึงมี 

   กลวิธีดังกล่าวเป็นการถามท่ีไม่ต้องการคำตอบว่าทำไมบุคคลท่ีต้องปฏิบัติ

หน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกลับกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง แต่ต้องการส่ือว่าบุคคล
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ท่ีทำหน้าท่ีปกป้องป่าไม้จะต้องมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติ แต่เมื่อกระทำผิดเสีย

เอง ก็เป็นได้แค่ผู้ท่ีปราศจากจิตสำนึกในการทำหน้าท่ี 

ตัวอย่างท่ี 103 ...แต่ละป่าจะมีไม้ทำออกได้หลายหมื่นลูกบาศก์เมตร คิดดูว่าจะเป็นเงินเท่าใดท่ี 

  เจ้าหน้าท่ีจะได้รับ เงินพิเศษนี้จะถูกแบ่งกันไปต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า

  ฝ่าย ป่าไม้จังหวัด ป่าไม้เขต จะเห็นว่าหากเจ้าหน้าท่ีดำเนินการตามกฎหมายท่ี 

  บัญญัติไว้โดยเคร่งครัดแล้ว ความเสียหายจากการทำไม้ในป่าของโรงเล่ือยจะมีน้อย

  มาก แถมเจ้าหน้าท่ีบางคนยังทำบัญชีไม้ในป่าสัมปทานเกินจำนวนท่ีมีอยู่จริง  

  เรียกว่า “บัญชีลม” ไว้ให้โรงเล่ือยไปหาตัดไม้จากท่ีอื่นมาสวมว่าตัดจากแปลงท่ีได้รับ

  สัมปทาน... 

(สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ำเลือด) 

   บทความข้างต้นเป็นบทความท่ีว่าด้วยปัญหาการให้สัมปทานป่าของกรมป่า

ไม้ ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีคำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านคิดตามว่าผลประโยชน์จากการให้สัมปทานป่าไม้

กลายเป็นจำนวนเงินมหาศาลท่ีถูกแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีต้องอนุรักษ์ป่าไม้เสียเอง 

ตัวอย่างท่ี 104 มาถึงจุดนี้คงพอจะตอบคำถามได้บ้างกระมังว่า ใครกันแน่ท่ีได้ผลประโยชน์จาก 

  สัมปทานป่าไม้ และทำไมการจัดการป่าไม้ของไทยจึงไม่อาจบรรลุหลักการท่ีว่า “ป่า

  ไม้ท่ีมีอยู่เดิมเปรียบเสมือนต้นทุนของประชาชาติโดยส่วนรวมซึ่งสมควร รักษาไว้ จะ

  ใช้ได้ก็เฉพาะส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียหรือปริมาณเนื้อไม้ท่ีงอกเงยข้ึนมาเป็น รายปีเท่านั้น 

  มิเช่นนั้นแล้ว ป่าไม้ท่ีมีอยู่ก็จะไม่สามารถอำนวยประโยชน์อย่างถาวรได้ตลอดไป” 

(สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ำเลือด) 

   บทความข้างต้นเป็นบทความท่ีว่าด้วยปัญหาการให้สัมปทานป่าของกรมป่า

ไม้ ในท้ายบทความผู้เขียนได้กล่าวท้ิงท้ายให้ผู้อ่านคิดตามว่าท้ายท่ีสุดแล้วการจัดสัมปทานป่านั้น ใคร

กันแน่ท่ีได้ผลประโยชน์ เนื่องจากปัญหาสัมปทานป่าท่ีเรื้อรังมานานมิได้ธำรงไว้ซึ่งการรักษาทรัพยากร

ร่วมของประเทศ หรือให้ประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนผู้เป็นเจ้าของป่าไม้ แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้กับ

กลุ่มคนเพียงบางกลุ่มท่ีมีแต่ความเห็นแก่ได้เท่านั้น 
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 3.6 ชุดความคิดเก่ียวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

  จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรปรากฏชุดความคิด

เกี่ยวกับ กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 2 ชุดความคิด ได้แก่ 1) กฎหมายไม่ให้ความยุติธรรมกับทุกคนใน

สังคม 2) การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.6.1 กฎหมายไม่ให้ความยุติธรรมกับทุกคนในสังคม 

   จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดเกี่ยวกับกฎหมายไม่ให้ความ

ยุติธรรมกับคนในสังคม 1 กลวิธี คือ การใช้สหบท มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.6.1.1 การใช้สหบท 

   สหบทเป็นลักษณะของตัวบทท่ีส่ือให้รู้ว่ามีความคิดอื่นหรือตัวบทอื่นท่ีมีอยู่

ก่อนแล้วปรากฏอยู่ด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าบทความในเว็บไซต์ได้มีการอ้างอิงคำพูดของสืบ นา

คะเสถียร ท่ีเคยกล่าวถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายว่าไม่มีความยุติธรรมเนื่องจากไม่สามารถบังคับ

ใช้ได้กับทุกคน 

ตัวอย่างท่ี 105 สืบให้สัมภาษณ์ว่า “ผมสนใจงานวิจัยมากกว่าท่ีจะไปวิ่งจับคน เพราะว่าจับได้แค่ตัว

  เล็ก ๆ ตัวใหญ่ๆจับไม่ได้ ก็เลยอึดอัดว่า กฎหมายบ้านเมืองนี้มันใช้ไม่ได้กับทุกคน 

  มันเหมือนกับว่าเราไม่ยุติธรรม เรารังแกชาวบ้านในความรู้สึกของเขา เหมือนกับ

  ไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่คนในสังคมในฐานะท่ีผมมีหน้าท่ีท่ีต้องรักษาป่า ผมก็เลยขอ

  ไปทำงานทางด้านวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่าแทน” 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 2) 

   การอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของสืบ นาคะเสถียร เป็นการใช้สหบทปรากฏ

รูป (manifestation intertextuality) เนื่องจากมีการอ้างถึงแหล่งท่ีมาข้อมูลชัดเจนว่าใครคือผู้พูด 

และยังใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อแสดงถ้อยคำอ้างอิงแบบรายงานตรง (direct speech) เพื่อชัก

จูงให้ผู้อ่านเห็นชอบ เพราะการอ้างอิงคำพูดของสืบ นาคะเสถียร ผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน

ด้านส่ิงแวดล้อม จะทำให้ผู้อ่านเช่ือถือแหล่งข้อมูล 

ตัวอย่างท่ี 106 กลุ่ม T’Challa ประกาศเจตนารมย์ว่า 
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  “...เรามาท่ีนี่ในวันนี้เพื่อทวงถามความเลวร้ายของมนุษย์กลุ่มหนึ่งเมื่อหนึ่งเดือนท่ี

  แล้วพวกเขาบุกมาฆ่าเพื่อนของเราถึงในบ้าน นี้ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีมีผู้บุกรุกเพื่อนเราถึง

  ในบ้าน แต่เราอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย.. 

  ...สุดท้ายเราขอให้กระบวนการยุติธรรม ช่วยดำเนินการกับคนท่ีบุกมาฆ่าเพื่อนของ

  เราอย่างตรงไปตรงมา อย่าให้ตราช่ังของความยุติธรรมเอียงไปทางผู้มีอำนาจ ผู้มีเงิน

  ทองล้นฟ้า พวกเราจะเฝ้ามองทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด แล้วเราจะเจอกันใหม่ในวันท่ี

  กระบวนการยุติธรรมยังไม่เท่ียงตรง” 

(เราขอพูดในนามของสัตว์ป่า) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการอ้างอิงคำพูดของกลุ่มคนท่ีใช้ช่ือว่า T’Challa 

ซึ่งได้นัดรวมตัวภายใต้หน้ากากเสือดำท่ีหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อทวงความ

ยุติธรรมให้กับสัตว์ป่ากรณีการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร จากคำพูดแสดงให้เห็นถึงชุดความคิดท่ีว่าผู้

พูดไม่มีความเช่ือมั่นกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย เพราะเกรงว่ากฎหมายจะไม่สามารถ

ลงโทษผู้มีอำนาจท่ีกระทำความผิดได้จริง ผู้พูดจึงต้องออกมาประกาศทวงความยุติธรรมให้กับสัตว์ป่า

เอง  

ตัวอย่างท่ี 107 แต่บางส่วนก็พูดทำนองว่า 

  “คนรวย เด๋ียวก็หลุด เด๋ียวก็รอด” 

  ในห้วงอารมณ์ และประสบการณ์ทางสังคมท่ีแต่ละคนสะสมมา คงมีบ้างล่ะท่ีอาจจะ

  เขวคิดไปว่า คงลงโทษผู้กระทำความผิดไม่ได้ เพราะรวย มีหน้าตา เส้นใหญ่ หรือไม่

  ก็คิดกันไปทำนองว่า “เด๋ียวอีกไม่นานก็ลืมกันหมด” 

  เช่นเดียวกัน เราเองก็ไม่ปฏิเสธว่าในบางนาทีรู้สึกหวั่นไหวไปกับความคิดเห็น 

  เหล่านั้นไม่น้อย 

  แต่เมื่อตั้งสติ และกลับมามองเรื่องความถูกต้อง กระทำความผิดก็คือผิด บทสรุปจะ

  ออกมาเป็นอย่างไร นั่นคือเรื่องของอนาคตท่ีต้องติดตาม กระทุ้ง และช่วยแก้ให้มัน

  ถูก 

(บันทึกคดี ล่าสัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ฯ 2561) 
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   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการอ้างอิงข้อความของกลุ่มคนในเฟซบุ๊กท่ีได้แสดง

ความคิดเห็นต่อข่าวการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร หลายข้อความมีทิศทางความคิดเห็นในการ

ประณามผู้กระทำผิด แต่อีกหลายข้อความก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมใน

สังคมไทย เนื่องจากผู้แสดงความคิดเห็นมีชุดความคิดว่ากฎหมายไม่สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้จริง 

  3.6.2 การผลักดันกฎหมายเก่ียวกับสิ่ งแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 จากการศึกษาพบว่าในบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีการใช้กลวิธีทาง

ภาษาท่ี ส่ือ ชุดความคิดการผลักดันกฎหมายเกี่ ยวกับ ส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 4 กลวิธี ได้แก่ การใช้คำแสดงทัศนภาวะ การใช้มูลบท การใช้ประโยคแสดง

ความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล และการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ ดังนี้ 

   3.6.2.1 การใช้คำแสดงทัศนภาวะ 

   จากการศึกษาบทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาการใช้คำแสดงทัศนภาวะเพื่อส่ือถึงชุดความคิดเกี่ยวกับการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 108 ปัญหาของการอนุรักษ์สัตว์ป่าท่ีสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ช่องว่างของกฎหมายท่ี 

  อนุญาตให้บุคคลมีสัตว์ป่าไว้ในครอบครองโดยไม่ต้องขออนุญาต ส่ิงนี้เป็นช่องทางให้

  มีการล่าสัตว์ด้วยการยิงแม่เอาลูก ขโมยลูกจากรัง หรือดักจับเอามาเพื่อให้แก่ผู้ท่ี

  ต้องการซื้อเอามาเล้ียงไว้ดูเล่น หรือเพื่อการเพาะเล้ียงในกรงโดยไม่ต้องขออนุญาต

  ในการมีไว้ครอบครอง ในกรณีท่ีจำนวนสัตว์ป่าไม่เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีกำหนดไว้ 

  สัตว์ป่าชนิดท่ีหายากและกำลังจะสูญพันธุ์ สมควรได้รับการกำหนดขึ้นมา เพิ่มเป็น

  สัตว์ป่าสงวน ท่ีการล่า การค้า หรือการครอบครองจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็น

  พิเศษส่วนสัตว์ป่าชนิดท่ีเหมาะสมสำหรับนำมาเล้ียงเพื่อการขยายพันธุ์หรือการค้า ก็

  สมควรกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเสียท้ังหมด การมีไว้ครอบครองไม่ว่ากี่ตัวก็

  ตามสมควรจะต้องได้รับการอนุญาตท้ังส้ิน ส่วนสัตว์ป่าชนิดอื่นท่ีเหลือซึ่งเป็นชนิดท่ี

  มีอยู่มากสามารถนำมาเล้ียงและขยายพันธุ์ในกรงเล้ียงได้ดี ก็ไม่ต้องจัดขึ้นบัญชีเป็น

  สัตว์ป่าคุ้มครองอีกต่อไป ท้ังนี้สัตว์ชนิดใดสมควรเป็นสัตว์ป่าประเภทใด ควร 
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  พิจารณาไปตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และมีการแก้ไขปรับปรุงรายช่ือให้ 

  เหมาะสม 

(สัตว์ป่า สูญพันธุ์ เพราะใคร) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการใช้กลวิธีทางภาษาการใช้คำแสดงทัศนภา

วะในการส่ือวัจนกรรมบอกให้ทำซึ่งเน้นให้เห็นว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำท่ีจำเป็น โดยปรากฏคำ

แสดงทัศนภาวะ ได้แก่คำว่า สมควร ควร ผู้เขียนได้กล่าวถึงช่องว่างของกฎหมายเป็นปัญหาสำคัญ

อย่างหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครองสัตว์ป่าหา

ยากทุกชนิดได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงส่งผลก่อให้ปัญหาการลักลอบค้าขายหรือครอบครองสัตว์ป่าหายาก

ยังคงพบได้ในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้พยายามช้ีนำให้เห็นถึงความสำคัญของการผลักดันกฎหมาย

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้มีความเข้มข้นขึ้น เพื่อลดช่องว่างทางกฎหมาย 

ตัวอย่างท่ี 109 ผมคิดว่าควรห้ามมิให้ร้านอาหาร ร้านข้าวแกง มีเมนูสัตว์ป่า แม้จะขายเนื้อสัตว์ป่า

  ปลอมก็ตาม โดยประกาศของจังหวัด ไม่รู้อิงกฎหมายอะไรได้บ้าง 

  อยากให้มีป้ายรณรงค์ของจังหวัดใหญ่ ๆ ท่ัว ๆ ว่าซื้อขายอาหารเนื้อสัตว์ป่าผิด 

  กฎหมาย เรื่องการครอบครองซาก ตามพ.ร.บ.สัตว์ป่า 

  จังหวัดกาญจนบุรี น่าทำครับ 

(อาหารป่า ท่ีเมืองกาญจน์) 

   บทความข้างต้นผู้เขียนได้เล่าประสบการณ์การไปจังหวัดกาญจนบุรีและได้

พบกับร้านอาหารข้างทางท่ีขายอาหารป่าจำนวนมากจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ ท้ายบทความผู้เขียนได้

สรุปท้ิงท้ายความคิดเห็นส่วนตัวในเชิงเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามขายอาหารป่า 

ตัวอย่างท่ี 110 เล็งเพิ่มโทษหนัก !! คนล่าสัตว์สงวน 

  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  (สนช.) แถลงแสดงความกังวลและห่วงใยต่อกรณีท่ีมีบุคคลพร้อมด้วยอาวุธเข้าไปใน

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยเข้าไปพักแรมบริเวณพื้นท่ี

  หวงห้ามและคุกคามชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและ 
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  คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และเป็นการกระทำความผิดหลายฐาน ซึ่งบุคคลท่ี 

  เกี่ยวข้องกับคดีจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนช. ยังกล่าวอีกว่า ยอมรับ

  กฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบันยังมีบทลงโทษน้อยเกินไป ซึ่งล่าสุดได้พยายามติดตาม

  การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เท่าท่ี

  ทราบขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเห็นว่า

  ควรจะมีการแก้ไขบทลงโทษกับผู้ท่ีล่าสัตว์ป่าสงวนให้หนักและรุนแรง อาจจะเพิ่มถึง 

  10-20 ปี ซึ่งต้องพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้ความเหมาะสม 

(ความคืบหน้าคดี ซีอีโออิตาเลียนไทยล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ) 

   แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายการคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่แล้ว แต่ผู้เขียนได้แสดง

ความคิดเห็นว่ากฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันอาจมีบทลงโทษน้อยเกินไป ผู้กระทำผิดจึงไม่เกรงกลัว

กฎหมาย จึงได้แสดงความคิดเห็นว่า ควร มีการแก้ไขบทลงโทษกับผู้ท่ีล่าสัตว์ป่าสงวนให้หนักและ

รุนแรงมากขึ้น 

   3.6.2.2 การใช้มูลบท 

   การใช้มูลบทเป็นการใช้ภาษาเพื่อส่ือข้อความท่ีทำให้เข้าใจได้โดยนัยว่ามี

ข้อความอื่น ๆ หรือมีเหตุการณ์บางอย่างปรากฏหรือเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 

2561: 199) จากการวิเคราะห์บทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษา

การใช้มูลบทเพื่อส่ือชุดความคิดการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 111 “คนท่ีออกมาดูวาฬเขาเห็นข่าวเขาแคร์มากขึ้น สมมุติวาฬบรูด้าและฉลามวาฬเข้า

  ไปอยู่ในสัตว์ป่าสงวนแล้ว เราก็จะมีสัตว์ป่าท้ังสองท่ีเราเห็นและจับต้องท้ังสองชนิดนี้

  ได้จับต้องในท่ีนี้หมายความว่า ได้เห็นตัวมันเป็น ๆ เพราะกูปรีหรือนกแต้วแล้วท้อง

  ดำเราไม่มีใครมีโอกาสได้เห็น แต่วาฬบรูด้ากับฉลามวาฬเป็นอะไรท่ีคุณขับรถจาก

  กรุงเทพฯ ไปช่ัวโมงหรือสองช่ัวโมง มันอยู่หน้าอ่าวไทยแล้ว หรือขับรถไปเกาะเต่า

  คุณดำน้ำคุณก็ได้เจอ มันเป็นส่ิงท่ีทำให้ทุกคนท่ีได้เห็นเกิดความตระหนักจะริเริ่มท่ี

  จะหวงแหนทรัพยากรท่ีเขามีอยู่ ผมมองว่าส่ิงนี้สำคัญมากในเชิงของผู้ประกอบการท่ี

  มีความรับผิดชอบ หลาย ๆ ท่ีสอนให้คนรู้จักการอนุรักษ์ทะเล เพราะนี่คือส่ิงท่ีเขามี 
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  เขาเห็นแล้วว่าวาฬว่ายอยู่ในมวลขยะมากมาย เห็นเรือลาก เห็นคนจับฉลามวาฬ

  ขึ้นมา มันเกิดอิมแพ็คมากขึ้น เพราะส่ิงนี้เองเมื่อเกิดการชะลอว่าท่ีสัตว์ป่าสงวนท้ัง 4 

  ชนิด เพราะแรงผลักดันของสังคม เพราะคนเข้าถึงสังคมมากขึ้น” 

(ว่าท่ี “สัตว์ป่าสงวน” หยุดรอหรือก้าวต่อ) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงการผลักดันกฎหมายให้สัตว์ทะเลหา

ยาก 4 ชนิด ขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวน ผู้เขียนได้กล่าวถึงความสำคัญในการผลักดันกฎหมายดังกล่าว โดยมี

การอ้างถึง กูปรี ท่ีปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปจากป่าประเทศไทยไปแล้ว และ นกแต้วแล้วท้องดำ ท่ีมี

รายงานการพบเห็นในป่าประเทศไทยเพียงน้อยครั้ง เพื่อส่ือนัยเปรียบเทียบให้เห็นว่าหากยังไม่ผลักดัน

กฎหมายข้ึนทะเบียนสัตว์ทะเลหายากท้ัง 4 เป็นสัตว์สงวนก็อาจทำให้สูญพันธุ์ไปอย่างท่ีเคยเกิดขึ้นกับ

กูปรีและนกแต้วแล้วท้องดำ  

ตัวอย่างท่ี 112 22 มกราคม มีรายงานข่าวเรื่องพบการขายม้าน้ำย่างท่ีเมืองพัทยา นำไปสู่เรื่องราว

  คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ท่ีได้รับการคุ้มครองในไซเตส และประเทศไทยต้องงด

  ออกใบอนุญาตการส่งออกมาแล้ว… 

  สำหรับม้าน้ำ ถือเป็นสัตว์ท่ีอยู่ในชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) ของ

  ไซเตส กล่าวคือ เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ียังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์จึง

  ยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลง

  อย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญพันธุ์... 

  ท้ังนี้ ในข้อบังคับไซเตสไม่ได้มีการควบคุมการค้าภายในประเทศ และม้าน้ำก็ไม่ได้มี

  สถานะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองของไทย การจะอนุรักษ์ม้าน้ำหรือสร้างเกราะ

  ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการจับม้าน้ำมาขาย จึงเป็นเรื่องท่ีไม่อาจสามารถ 

  ดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์นัก... 

  และคงไม่ใช่แต่ม้าน้ำ สัตว์ป่าอีกหลายชนิดท่ีถูกชุดความเช่ือว่ามีสรรพคุณทางยา ใช้

  บำรุงร่างกาย สามารถรักษาโรคภัยได้ ใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงาม  

  ส่งเสริมบารมี ฯลฯ เรากลับพบ “ข้อมูล” ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ และ 

  ประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่า “หน้าท่ี” ของสัตว์ป่าเหล่านั้นเมื่อมีคำถามถึง  

  “คุณประโยชน์” 
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  ท้ังการออกกฎบังคับอย่างชัดเจน และให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในมิติท่ี

  แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ป่า ควรจะต้องกำหนดเป็นเรื่องเร่งด่วนของหน่วยงาน

  ท่ีเกี่ยวข้องให้ออกมาทำงานเชิงรุกกันอย่างเต็มกำลังกันเสียที 

(ถึงเวลาของม้าน้ำได้หรือยัง) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงข่าวพบการขายม้าน้ำย่างท่ีเมือง

พัทยา ผู้เขียนได้กล่าวถึงกฎหมายการคุ้มครองสัตว์ท่ีแม้ม้าน้ำจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีของไซเตส แต่ใน

ข้อบังคับไซเตสไม่ได้มีการควบคุมการค้าภายในประเทศ และม้าน้ำก็ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าสงวนหรือ

คุ้มครองของไทย ซึ่งหมายความว่าแม้ม้าน้ำจะเป็นสัตว์ที่ควรอนุรักษ์ แต่กลับยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

หรือข้อบังคับท่ีสามารถเอาผิดผู้ค้าขายได้ ผู้เขียนจึงได้อ้างถึง สัตว์ป่าอีกหลายชนิด ท่ีอยู่ในสถานะ

เดียวกับม้าน้ำ เช่น การบริโภคตัวนิ่ม อุ้งตีนหมี หูฉลาม เป็นต้น สัตว์เหล่านี้ถูกความเช่ือว่ามีสรรพคุณ

ทางยาทำให้เกิดการบริโภคจนอาจทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ดังนั้น หากทางภาครัฐยังไม่ออกกฎบังคับ

อย่างชัดเจน ม้าน้ำอาจอยู่ในสภาวะเส่ียงต่อการสูญพันธุ์เช่นเดียวกับสัตว์อื่น ๆ ได้ 

   3.6.2.3 การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล 

   จากการศึกษาบทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาการใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ -ผล เพื่อส่ือถึงชุดความคิดเกี่ยวกับการ

ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 113 ด้านคุณศศิน เฉลิมลาภ คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ กล่าวถึง

  เหตุผลในการยกระดับของว่าท่ีสัตว์ป่าสงวนท้ัง 4 ชนิด โดยเฉพาะเต่ามะเฟืองว่า 

  วันนี้แม้จะมีมาตรการคุ้มครองมันอยู่แล้ว แต่เพื่อให้สังคมยกระดับในการตระหนักว่า

  ในช่วงถึง 10 ปีท่ีผ่านมา เจเนอเรช่ันของประชาชนประเทศไทยทำให้เต่ามะเฟือง

  แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทย เหมือน ละอง ละมั่ง กูปรี แรด ท่ีไม่ได้พบ

  เห็นมานาน ดังนั้นต้องยกระดับเป็นสัตว์ป่าสงวน 

  (ว่าท่ี “สัตว์ป่าสงวน” หยุดรอหรือก้าวต่อ) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงการผลักดันให้สัตว์ทะเลหายาก 4 

ชนิด ประกอบด้วย วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง ขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวน เขียนได้ใช้
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กลวิธีทางภาษาการใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผลเพื่อส่ือให้เห็นถึงความสำคัญของการ

ผลักดันกฎหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้สัตว์ทะเลหายากสูญพันธุ์ และจบท้ายด้วยการสรุปความว่า 

ดังนั้นต้องยกระดับเป็นสัตว์ป่าสงวน  เพื่อช้ีนำถึงชุดความคิดว่าการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อมนั้นเป็นส่ิงจำเป็น เพราะจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตัวอย่างท่ี 114 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2530 เพื่อนร่วมงานของผมคุยกับชาวบ้าน 298 คนท่ีอาศัยอยู่

  รอบอ่างเก็บน้ำ พบว่าในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดอื่นต้ังแต่มีการกักน้ำ 

  มีการอนุญาตให้ตัดหวายในบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่ชาวบ้านมากกว่า 200 คน ตาม

  หลักการแล้ว ชาวบ้านเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ตัดเฉพาะในเขตสัมปทานขึ้นไปถึง

  เส้นระดับพื้นดินท่ี 100 เมตร แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เนื่องจากตัวอ่างเก็บน้ำเป็นแนว

  ยาว กฎดังกล่าวจึงยากจะบังคับให้ปฏิบัติตาม และยังมีการล่าสัตว์และเก็บของป่า

  อย่างผิดกฎหมายท้ังในอุทยานแห่งชาติเขาสก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง

  อีกด้วย ดังนั้นแม้นกกระสาคอขาวปากแดงและนกป่าในเขตลุ่มต่ำจะสามารถหากิน

  อยู่บริเวณ ขอบอ่าง แต่ก็ต้องเผชิญกับภัยร้ายแรงจากพรานล่านก 

  นกกระสาคอขาวปากแดงคงจะต้องเส่ียงกับอันตรายท่ัวพื้นท่ีหากินเนื่องจากมีการ

  ทำลายป่าในท่ีลุ่มต่ำ มาตรการต่อไปนี้ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยหวังว่า

  พื้นท่ีต่าง ๆ ของแอ่งคลองแสงนอกเขตน้ำท่วมหรืออาจจะท่ีอื่น ๆ ด้วย จะสามารถ

  เป็นท่ีพักพิงให้กับนกกระสาคอขาวปากแดงและนกในป่าเขตร้อนแถบท่ีลุ่มต่ำได้ 

(การพบนกกระสาคอขาวปากแดงในประเทศไทย) 

   บทความข้างต้นกล่าวถึงการค้นพบนกกระสาคอขาวปากแดงซึ่งเป็นสัตว์ป่า

ใกล้สูญพันธุ์ในบริเวณอ่างเก็บน้ำเช่ียวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เขียนได้กล่าวถึงปัญหาการอนุญาต

ให้ชาวบ้านตัดหวายในบริเวณอ่างเก็บน้ำในเขตสัมปทาน แต่ในทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมการ

อนุญาตในเขตสัมปทานยากจะบังคับให้ปฏิบัติตาม จึงมีการล่าสัตว์และเก็บของป่านอกพื้นท่ีท่ีอนุญาต

อย่างผิดกฎหมาย นกกระสาคอขาวปากแดงจึงต้องเผชิญกับภัยร้ายแรงจากพรานล่านก ผู้เขียนจึงได้

ช้ีให้เห็นว่าควรมีมาตรการท่ีช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

ตัวอย่างท่ี 115 ...เมื่อไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำจะลอยอยู่เหนือผิวน้ำ (เพราะมีความหนาแน่นต่ำ) 

  ทำให้ปะปนไปกับแพลงก์ตอนท่ีเป็นอาหารของสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้สามารถพบไมโคร 

  พลาสติกในกระเพาะของสัตว์น้ำหลายชนิดได้ อาทิ ปลา หอย เต่า แมวน้ำ เม่น 
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  ทะเล ไส้เดือนทะเล เป็นต้น เรียกได้ว่าปรากฏในห่วงโซ่อาหาร พบได้ต้ังแต่แพลงก์

  ตอนสัตว์ไปจนถึงวาฬเลยทีเดียว… 

  ...ซึ่งในประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  (สผ.) กำลังเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2560) ในวันท่ี 

  16 กันยายน ท่ีมีการผลักดันการแก้ไข้ปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสาร

  อันตรายของประเทศ... 

  ในขณะเดียวกัน คุณอรยุพา สังขะมาน ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในตำแหน่ง 

  อนุกรรมการการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้ให้ข้อเสนอแนะ

  ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยอยากให้เพิ่มเติมมาตรการการ

  ควบคุมขยะพลาสติกต้ังแต่ต้นทาง เช่นการจัดเก็บภาษีจากผู้ผลิตพลาสติก หรือการ

  เก็บเงินค่าถุงพลาสติกจากผู้บริโภคในสินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภท รวมถึงไปถึงการ

  ควบคุมไมโครพลาสติก 

  ...การออกกฎหมาย เช่น การเก็บภาษีถุงพลาสติกจากบริษัทผู้ผลิต หรือการมี 

  นโยบายให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าถุงพลาสติกจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นทาง เกิดเป็น

  มาตรฐานการจัดการดูแล ควบคุม และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในระดับประเทศ

  อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริง ดังท่ีเคยเกิดข้ึนในต่างประเทศมาแล้ว 

(‘ขยะ’ ระเบิดเวลาส่ิงแวดล้อม) 

   บทความข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทย 

ผู้เขียนได้แสดงถึงเหตุผลในการผลักดันกฎหมายให้มีการควบคุมการจัดการขยะ โดยได้กล่าวถึง

ผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกท่ีถูกปล่อยท้ิงลงสู่ทะเล สร้างผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 

แล้วจึงสรุปให้เห็นว่าจากเหตุผลท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงควรมีมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อเป็น

เครื่องมือในการจัดการปัญหาดังกล่าว 

   3.6.2.4 การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 

   จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามีการใช้

กลวิธีทางภาษาคำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านคิดคำตอบท่ีผู้เขียนต้ังใจท้ิงท้ายไว้ให้ทบทวนเพื่อส่ือถึง
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ชุดความ คิด เกี่ ย วกับการผลัก ดันกฎหมายเกี่ ย วกับ ส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 116 สำหรับการผลักดันสัตว์ทะเลท้ัง 4 ชนิด (วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ ฉลามวาฬ เต่า 

  มะเฟือง) ขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวนนั้น เกิดจากการร่วมเสนอและผลักดันจากสาธารณชน

  ท่ีเห็นถึงความสำคัญและสถานะจำนวนประชากรในธรรมชาติท่ีเหลือน้อยในปัจจุบัน 

  ต้ังแต่ปี 2558 ซึ่งได้ผ่านมติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ 

  คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เดิมที

  เรียกได้ว่า มีสถานะเป็น “ว่าท่ีสัตว์ป่าสงวน” ซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการเสนอขึ้น 

  ทูลเกล้าลงพระปรมาภิไธย สัตว์ทะเลท้ัง 4 ชนิดก็จะมีสถานะเป็นสัตว์ป่าสงวนท่ี

  ถูกต้องตามกฎหมาย 

  แต่จากการต้ังข้อสังเกตเรื่องการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ได้รับอนุญาตท่ีถูกเสนอเข้ามา จน

  ต้องชะลอออกไปอีกนั้น จึงกลายเป็นคำถามท่ีต้องติดตามต่อไปว่า แล้วเมื่อไหร่ สัตว์

  ทะเลท้ัง 4 ชนิด ท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์นี้ จะได้รับการคุ้มครองในฐานะสัตว์

  ป่าสงวนเสียที 

(ชะลอผลักดันสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวน) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีกล่าวถึงการผลักดันสัตว์ทะเลหายาก 4 ชนิด 

ขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวน แต่กรมประมงได้แจ้งขอชะลอการเสนอขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวนแก่สัตว์ทะเลท้ัง 4 

โดยอ้างเหตุผลว่า เพื่อไม่ให้ลิดรอนสิทธิ์ของประชาชนท่ีได้รับอนุญาตครอบครองสัตว์น้ำท่ีเป็นสัตว์ป่า

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เขียนจึงได้ใช้กลวิธีทางภาษาคำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อต้ังคำถามว่า แล้ว

เมื่อไหร่ สัตว์ทะเลท้ัง 4 ชนิด ท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์นี้ จะได้รับการคุ้มครองในฐานะสัตว์ป่า

สงวนเสียที เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักตามถึงปัญหาการผลักดันกฎหมายท่ียังไม่ครอบคลุมถึงการ

อนุรักษ์สัตว์หายากเหล่านี้ 

ตัวอย่างท่ี 117 ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีรัฐบาลจะหันมาทบทวนนโยบายการให้สัมปทานป่าไม้ของ 

  ประเทศเสียใหม่ เพราะการให้สัมปทานเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทำลายป่า

  และยึดครองพื้นท่ีโดยอาศัยเงื่อนไขของกฎหมาย และความหละหลวมในการ 

  ปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ี... 
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(สืบ นาคะเสถียร กับการคัดค้านเข่ือนน้ำโจน  

– สัมปทานไม้ท่ีห้วยขาแข้ง สู่การเป็นมรดกโลก) 

   บทความข้างต้นกล่าวถึงปัญหาการให้สัมปทานป่าของกรมป่าไม้ ผู้เขียนได้

อธิบายถึงเหตุผลท่ีควรยกเลิกการให้สัมปทานป่าว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเหลืออยู่

น้อยนิดของประเทศ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ผู้เขียนจึงได้กล่าวทิ้งท้ายบทความเป้นคำถามเชิง

วาทศิลป์ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ท่ีรัฐบาลจะพิจารณาแก้ปัญหากฎหมายการให้สัมปทาน ก่อนท่ีป่า

ประเทศไทยจะไม่มีเหลืออยู่อีกเลย 

ตัวอย่างท่ี 118  พลังแห่งการอนุรักษ์คนละไม้คนละมือช่วยกันผลักดันเพิ่มเต่ามะเฟืองให้กลายเป็น

  หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนชนิดใหม่ของไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

  พ.ศ. 2535 ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 21 

  มิถุนายน ปีท่ีผ่านมา… 

  แต่กระท่ังปัจจุบันนี้ เต่ามะเฟือง ผู้ถูกจัดให้เป็นสัตว์มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  

  (vulnerable – VU) โดย IUCN Red List ก็ยังค้างเต่ิงได้ราวปีครึ่ง และสถานะของ

  เหล่าเต่ามะเฟืองก็ยังเป็น “ว่าท่ีสัตว์สงวน” เรื่อยมา 

  ก็ไม่รู้ว่าเจ้าเต่ามะเฟืองจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนกว่าตัวเองจะถูกบรรจุในรายช่ือ

  สัตว์สงวน และกฎหมายมีผลบังคับใช้ท่ีจะสามารถคุ้มครองชีวิตของพวกมันได้ เอา

  เป็นว่าระหว่างนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นท่ีชายฝ่ังและท่องเท่ียวโดยไม่รบกวน

  ระบบนิเวศกันต่อไป 

(สัตว์ป่าไทยต่อความ เส่ียงสูญพันธุ์) 

   บทความข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลักดันกฎหมายให้เต่ามะเฟืองซึ่งเป็น

สัตว์ทะเลหายาก ให้กลายเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย แต่ทางภาครัฐกลับชะลอการพิจารณา

กฎหมายดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ท้ิงท้ายเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์ว่า ต้องรออีกนานแค่ไหน กว่าจะมี

กฎหมายดังกล่าว เพราะเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ท่ีพบเจอได้ยากและใกล้สูญพันธุ์จากประเทศไทย หาก

สามารถผลักดันกฎหมายได้สำเร็จจะสามารถช่วยให้คุ้มครองชีวิตเต่ามะเฟืองได้ 
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 3.7 ชุดความคิดเก่ียวกับผู้พิทักษ์ป่า 

  เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (Park Ranger) เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า (Forest Ranger) หรือ

เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Ranger) คือ บุคคลผู้ทำหน้าท่ีคุ้มครองและรักษา

อุทยานแห่งชาติ อุทยานประจำรัฐหรือจังหวัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นท่ีคุ้มครองทางธรรมชาติต่าง 

ๆ หรือหากให้คำจำกัดความซึ่งอธิบายลักษณะงานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าก็คือ “ผู้ทำหน้าท่ีปกป้อง

มนุษย์ให้พ้นจากภัยธรรมชาติ และการปกป้องธรรมชาติให้พ้นจากการทำลายของมนุษย์” ซึ่งการทำ

หน้าท่ีพิทักษ์ป่าจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย เป็นต้น (เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า(Ranger), 2556: ออนไลน์) 

 จากการวิเคราะห์บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรปรากฏชุดความคิด

เกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่า 2 ชุดความคิด ได้แก่ 1) ผู้พิทักษ์ป่าเป็นอาชีพท่ีมีความยากลำบากในการทำงาน 

2) ผู้พิทักษ์ป่า คือบุคคลผู้มีความทุ่มเทและเสียสละในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.7.1 ผู้พิทักษ์ป่าเป็นอาชีพที่มีความยากลำบากในการทำงาน 

   จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือชุดความคิดเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่าเป็นอาชีพท่ีมี

ความยากลำบากในการทำงาน 2 กลวิธี คือ การใช้เรื่องเล่าและการใช้สหบท มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.7.1.1 การใช้เรื่องเล่า 

   จากการวิเคราะห์บทความพบว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีทางภาษาการใช้เรื่องเล่า

แสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ตัวอย่างเพื่อส่ือให้เห็นว่าผู้พิทักษ์ป่าเป็นอาชีพท่ีมีความยากลำบากใน

การทำงาน เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 119 ดร.ชุมพล งามผ่องใส แห่งคณะวนศาสตร์ ผู้ร่วมเดินทางไปครั้งนั้นได้บันทึกไว้ว่า 

  “จนกระท่ังพักเท่ียง เราหยุดกินข้าวกัน ระหว่างนั้นคุณสืบ นาคะเสถียรและ 

  เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าช่ือ คำนึง ณ สงขลา แยกตัวขึ้นไปบนยอดสูง เพราะมองเห็นกลุ่ม

  ควันพลุ่งขึ้นมาจากป่าใกล้ๆ เข้าใจว่ากำลังเกิดไฟป่า พวกเขาจะปีนขึ้นไป 

  สังเกตการณ์และถ่ายภาพ ผมจึงตามไปสมทบ เราอยากศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ท่ี

  ต่ืนหนีไฟ …ทันใดนั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ลมกรรโชกพัดลูกไฟจากหุบเขาท่ี

  กำลังลุกไหม้รุนแรงอยู่มาทางท่ีพวกเรายืน เส้ียววินาทีเดียว เราก็ถูกลูกไฟประลัย

  กัลป์นั้นซัดวูบจนล้มระเนระนาด สะเก็ดไฟลุกไหม้เนื้อตัวเราปวดแสบไปหมด…ช่ัว
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  พริบตาเท่านั้นท่ีทันได้เห็นคุณคำนึงพลาดตกลงซอกเขาไป โดยท่ีในมือยังกระชับ

  กล้องวีดีโออยู่…กว่าจะต้ังสติได้เราก็รู้ว่าไม่มีทางจะช่วยชีวิตคุณคำนึงได้เสียแล้ว” 

  ...เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สืบซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่า งานวิจัยสัตว์ป่าเป็นเรื่องท่ีเส่ียง

  อันตรายมาก และท่ีสำคัญคือทำให้เขาเริ่มเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของ 

  พนักงานพิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันท่ีไม่มีสวัสดิการใด ๆ ช่วยเหลือแม้กระท่ัง

  จากกรมป่าไม้เอง 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 2) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการใช้เรื่องเล่าในการกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่ี

ระหว่างการลาดตระเวนศึกษาพฤติกรรมการหนีไฟของสัตว์ป่า กลับเกิดเหตุไฟไหม้ลามมาถึงตำแหน่ง

ท่ีผู้พิทักษ์ป่าหยุดลาดตระเวนจนทำให้หนึ่งในเจ้าหน้าท่ีพลาดตกเขาเสียชีวิต ผู้เขียนได้กล่าวถึง

รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยเล่าเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแบบความเรียงต่อเนื่องกันไป 

   การใช้เรื่องเล่าท่ีเคยเกิดขึ้นจริงในอดีตประกอบการอ้างอิงจากคำพูดของ

บุคคลท่ีประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวกับตัวเอง จะยิ่งสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวบท ทำให้ผู้อ่าน

ทราบได้ว่าผู้พิทักษ์ป่าเป็นอาชีพท่ีมีความยากลำบากในการทำงาน 

ตัวอย่างท่ี 120 ในโลกของการทำงานอย่างเข้มข้น เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าวิ่งเทียวไปเทียวมาอยู่กลางป่า 

  เดือนละ 25 วันเป็นมาตรฐานของวันทำงาน ไม่ได้มีหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือเลิกงาน

  ห้าโมงเย็นอย่างเราๆ การออกไปทำหน้าท่ีประจำการอยู่ตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่าง ๆ 

  กลางป่าลึกท่ีใช้เวลาในการเดินทางจากตัวท่ีทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปยังจุดท่ี

  ประจำการไม่ต่ำกว่า 4-5 ช่ัวโมง ยิ่งช่วงฝนมาดินแดงท่ีเคยคลุ้งไปด้วยฝุ่นกลับแปร

  สภาพเป็นโคลนตมคอยดักล้อไม่ให้เคล่ือนท่ีไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งกินเวลาการ 

  เดินทางเพิ่มข้ึนอีกเท่าตัว เรื่องจะโผล่หน้าออกมาให้เห็นระหว่างนั้นนะหรือ แทบจะ

  เป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้ 

  และในระหว่าง 25 วันท่ีอยู่ในป่า ก็ไม่ได้เข้าไปประจำการเพียงแค่ตามหน่วยพิทักษ์

  ป่าท่ีตัวเองสังกัดอยู่เท่านั้น แต่หมายถึงหน้าท่ีท่ีต้องออกลาดตระเวนตรวจตราสภาพ

  พื้นท่ี เก็บข้อมูลส่ิงท่ีพบเห็น โดยใน 1 เดือน เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าจะออกลาดตระเวน
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  ตรวจตราพื้นท่ีกันเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5-7 วัน อาจน้อยกว่านั้นตามความยาก

  ง่ายของการเข้าพื้นท่ีหรือแล้วแต่สถานการณ์เฉพาะหน้า 

  ระหว่างลาดตระเวนคือช่วงเวลาของการใช้ชีวิตกลางป่าจริง ๆ ไม่มีเตียง ไม่มีหมอน

  นุ่ม ๆ ให้หนุน ไม่มีทีวีให้ดูละครหลังข่าว ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ให้บอกลูกเมียว่า

  คิดถึง ออกเดินย่ำเท้าต้ังแต่เช้าพอถึงเวลาตะวันเริ่มคล้อยลงต่ำก็มองหาแหล่งน้ำ หุง

  ข้าวทำอาหารจากเสบียงท่ีเตรียมไปโดยไม่แอบขโมยเอาของป่ามากินแม้ว่าจะเป็น

  สัตว์น้ำอย่างปลาท่ีว่ายยั่วน้ำลายอยู่ในลำห้วย ถ้าจะหยิบจับอะไรเอาในป่าอย่างมาก

  ก็แค่ยอดผักยอดหมุนไพรเอามาลวกให้สุกแล้วจิ้มน้ำพริกกิน กินอิ่มก็ผูกแปลนอนกับ

  ต้นไม้ในเวลาท่ีข่าวภาคค่ำยังไม่ทันจบ… 

  ในระหว่างเดินอยู่ในป่า ทุกนาทีมีโอกาสพบเจออันตราย พี่เกิดบอกว่า ถ้าไม่เกิดจาก

  พราน ก็เกิดจากสัตว์ป่า และในบางครั้งนั่นอาจหมายถึงหนึ่งชีวิตท่ีต้องจากไปอย่าง

  ไม่คืนกลับ... 

  ...แม้ชีวิตท่ีเดินเท้าอยู่กลางป่าจะค่อนข้างเส่ียงอันตราย แต่ตอนนี้อาชีพพิทักษ์ป่าก็

  ยังไม่มีสวัสดิการอะไรมาช่วยเหลือมากมายสักเท่าไหร่นัก หรือจะพูดว่าอาจจะไม่มี

  เลยก็ได้ 

(บันทึก(ไม่)ลับ จากทุ่งใหญ่) 

   บทความข้างต้นเป็นกลวิธีการใช้เรื่องเล่าในการอธิบายกิจวัตรการทำงาน

ของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดผ่านการดำเนินเรื่องตามลำดับเวลา แสดงให้เห็นถึงความ

ยากลำบากของการทำงานลาดตระเวนในป่าในหนึ่งวัน 

   3.7.1.2 การใช้สหบท 

   จากการศึกษาพบว่าบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้มีการใช้

กลวิธีทางภาษาการใช้สหบทเพื่อส่ือถึงชุดความคิดผู้พิทักษ์ป่าเป็นอาชีพท่ีมีความยากลำบากในการ

ทำงาน เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 121 ดร.ชุมพล งามผ่องใส แห่งคณะวนศาสตร์ ผู้ร่วมเดินทางไปครั้งนั้นได้บันทึกไว้ว่า 

  “จนกระท่ังพักเท่ียง เราหยุดกินข้าวกัน ระหว่างนั้นคุณสืบ นาคะเสถียรและ 

  เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าช่ือ คำนึง ณ สงขลา แยกตัวขึ้นไปบนยอดสูง เพราะมองเห็นกลุ่ม
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  ควันพลุ่งขึ้นมาจากป่าใกล้ๆ เข้าใจว่ากำลังเกิดไฟป่า พวกเขาจะปีนขึ้นไป 

  สังเกตการณ์และถ่ายภาพ ผมจึงตามไปสมทบ เราอยากศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ท่ี

  ต่ืนหนีไฟ …ทันใดนั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ลมกรรโชกพัดลูกไฟจากหุบเขาท่ี

  กำลังลุกไหม้รุนแรงอยู่มาทางท่ีพวกเรายืน เส้ียววินาทีเดียว เราก็ถูกลูกไฟประลัย

  กัลป์นั้นซัดวูบจนล้มระเนระนาด สะเก็ดไฟลุกไหม้เนื้อตัวเราปวดแสบไปหมด…ช่ัว

  พริบตาเท่านั้นท่ีทันได้เห็นคุณคำนึงพลาดตกลงซอกเขาไป โดยท่ีในมือยังกระชับ

  กล้องวีดีโออยู่…กว่าจะต้ังสติได้เราก็รู้ว่าไม่มีทางจะช่วยชีวิตคุณคำนึงได้เสียแล้ว” 

(“สืบ นาคะเสถียร” เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ตอนท่ี 2) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการอ้างอิงคำพูดจากผู้มีประสบการณ์ในเหตุการณ์

ครั้งหนึ่งท่ีระหว่างการลาดตระเวนศึกษาพฤติกรรมการหนีไฟของสัตว์ป่า กลับเกิดเหตุไฟไหม้ลาม

มาถึงตำแหน่งท่ีผู้พิทักษ์ป่าหยุดลาดตระเวนจนทำให้หนึ่งในเจ้าหน้าท่ีพลาดตกเขาเสียชีวิต แสดงให้

เห็นว่าอาชีพผู้พิทักษ์ป่ามีความเส่ียงชีวิตในการทำงาน 

ตัวอย่างท่ี 122 นอกจากเรื่องของคำนึงแล้ว ในวันท่ีสืบเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์

  ป่าห้วยขาแข้ง ตลอดเวลา 8 เดือนท่ีทำงาน ยิ่งทำให้สืบเห็นว่า งานของเจ้าหน้าท่ี

  พิทักษ์ป่านั้นต้องเผชิญอันตรายมากมายแค่ไหน 

  ป่าห้วยขาแข้งเมื่อกว่า 25 ปีก่อน ปัญหาการทำไม้และล่าสัตว์ สร้างความกดดัน 

  ให้กับสืบเป็นอย่างมาก ท้ังต้องปกป้องป่าและสัตว์ป่า และยังต้องคอยเป็นห่วงเป็น

  ใยสวัสดิภาพลูกน้องท่ีออกไปปฏิบัติหน้าท่ี สืบถึงกับเคยตัดพ้อออกไปว่า 

  “ผมพูดได้เลย มันมีการยิงกันทุกวัน ไปตามก็เจอแต่กองไฟ เจอซากท่ีชำแหละไว้

  เรียบร้อย จับมันได้ครั้งหนึ่ง มันพร้อมจะล่าสิบครั้งกว่าจะโดนจับ ถูกปรับแค่ 500 

  บาท คุกก็ไม่ติด กว่าเราจะจับมันได้ ต้องไปอดทนนอนแบกข้าวสารไปกินในป่า  

  อย่างเมษายนปีท่ีแล้วลูกน้องผมถูกนายพรานยิงตายสองคน เจ้าหน้าท่ียิงก่อนก็ไม่ได้ 

  ถือว่าเกินกว่าเหตุ ผู้ต้องหามันเห็นหน้าเรา มันยิงใส่เราแล้วเราก็ตาย เรามีค่าเหรอ 

  ตายไปอย่างดีก็เอาช่ือมาติดท่ีอนุสาวรีย์หน้ากรมป่าไม้” 

(สืบ นาคะเสถียร กับ ผู้พิทักษ์ป่า) 
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   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้สหบทในการอ้างอิงคำพูดของ สืบ นาคะเสถียร 

ท่ีเคยกล่าวถึงความยากลำบากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าระดับล่าง การอ้างอิง

แหล่งข้อมูลโดยระบุท่ีมาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นคำกล่าวของใคร รวมถึงการใส่เครื่องหมายอัญประกาศ

กำกับไว้เพื่อแสดงถ้อยคำกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นการช่วยเสริมให้ข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือ

ในการส่ือชุดความคิดว่าอาชีพผู้พิทักษ์ป่านั้นมีความเส่ียงในการปฏิบัติงานสูงถึงขึ้นเสียชีวิตได้ 

ตัวอย่างท่ี 123 การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและดูแลรักษาป่า ถือเป็นการงานท่ีมีความเส่ียงอันตราย

  เป็นอย่างมาก ท้ังจากผู้ท่ีลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ล่าสัตว์และรุกล้ำธรรมชาติ 

  เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าแทบทุกคนไม่มีสวัสดิการใด ๆ รวมไปถึงการขาดความพร้อม

  เรื่องเสบียงอาหาร ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง… 

  ความยากลำบากในการเดินทางในครั้งนี้ถูกบอกเล่าผ่านน้ำเสียงของ นายเทวฤทธิ์ 

  ขันนาโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ – สปา จำกัด 

  “ในวันท่ีคณะเดินทางนำส่ิงของไปมอบให้เขตฯ ห้วยขาแข้งนั้น ทุกคนต่างเห็นถึง

  ความยากลำบากในการเดินทาง รวมถึงได้มองเห็นคุณค่าของผู้พิทักษ์ป่า ท่ีทำหน้าท่ี

  ดูแลผืนป่าให้ดำรงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ และดูแลปกป้องสัตว์ป่าจากการ

  รุกรานของผู้ไม่หวังดี “ 

  “พอได้คุยกับเจ้าหน้าท่ี เราจึงทราบได้โดยทันทีว่า จริง ๆ แล้วผู้พิทักษ์ป่าไม่ได้ทำ

  หน้าท่ีเพียงเดินลาดตระเวนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยงานด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ี 

  รับผิดชอบ อย่างการทำแนวกันไฟ ดับไฟป่า ตลอดจนการเฝ้าระวังดูแลรักษาสัตว์ป่า 

  ซึ่งเขามีหน้าท่ีรับผิดชอบเยอะมาก การท่ีเรานำของไปให้เขาก็ดีใจ บางคนบอกว่า 

  สบู่นี่ใช้ยันปีหน้ายังไม่หมดเลย เราก็รู้สึกดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวก

  เขา แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม” 

(‘เสบียงอาหาร’ ปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ในงานตระเวนไพรของ ‘ผู้พิทักษ์ป่า’) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ‘สะพานบุญเพื่อผู้

พิทักษ์ป่า’ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ท่ีได้ทำหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานเอกชน วัด และพื้นท่ีอนุรักษ์ โดยขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้งจาก

วัดต่าง ๆ ท่ีประชาชนได้มาทำบุญนำมามอบให้ผู้พิทักษ์ป่า ผู้เขียนได้อ้างอิงคำพูดของหนึ่งในผู้ร่วม
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บริจาคส่ิงของและได้เดินทางมามอบให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งได้พบกับความยากลำบากในการเดินทางจึง

ทำให้เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า 

  3.7.2 ผู้พิทักษ์ป่า คือบุคคลผู้มีความทุ่มเทและเสียสละในการประกอบอาชีพ 

  จากการวิเคราะห์บทความบนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปรากฏชุดความคิดผู้

พิทักษ์ป่า คือบุคคลผู้มีความทุ่มเทและเสียสละในการประกอบอาชีพผ่านกลวิธีทางภาษา 1 กลวิธี 

ได้แก่ การใช้คำแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.7.2.1 การใช้คำแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่ามี

การใช้กลวิธีการใช้คำแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ความเพื่อส่ือถึงชุดความคิดผู้พิทักษ์ป่า คือบุคคล

ผู้มีความทุ่มเทและเสียสละในการประกอบอาชีพ โดยมีการใช้ถ้อยคำขยายความถึงคุณสมบัติของผู้

พิทักษ์ป่า ได้แก่ ทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละ กล้าหาญ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 124 ในบางครั้งเสร็จจากการปฏิบัติหน้าท่ีแม้จะมีโอกาสกลับบ้านเพื่อไปหาครอบครัว แต่

  บางคนกลับบ้านมาด้วยแผลถลอกไปจนถึงการเสียชีวิต เพราะทุกครั้งของการ 

  ปฏิบัติงานย่อมมีความเส่ียงเสมอ หากแต่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าทุกคนยังคงทำงานด้วย

  ความมุ่งมั่น เสียสละ ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรของเราคนไทยทุก

  คนเอาไว้ 

(จากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ถึงมูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (1) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากบทความท่ีผู้เขียนกล่าวถึงความเส่ียงในการ

ทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งมิได้หมายถึงผู้ท่ีทำงานลาดตระเวนป่าไม้และสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียว แต่ยัง

รวมไปถึงหัวหน้าอุทยาน พนักงานพิทักษ์ป่า พนักงานขับรถ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเหล่านี้ทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการทำอาชีพ 

เนื่องจากต้องเผชิญกับความเส่ียงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ผู้เขียนได้ใช้กล

วิธีการใช้คำแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในอาชีพผู้พิทักษ์ป่าด้วยการใช้คำท่ีส่ือความหมายในด้าน

บวกเพื่อส่ือให้ผู้อ่านเห็นถึงคุณสมบัติของผู้ทำหน้าท่ีพิทักษ์ป่า  
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ตัวอย่างท่ี 125 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันท่ีเราทุกคนระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่า ท่ีอุทิศตน

  ทำงานอย่างเสียสละในการดูแล ปกป้องผืนป่า สัตว์ป่า จนได้รับบาดเจ็บหรือ 

  เสียชีวิตลง ขณะปฏิบัติหน้าท่ี… 

(แถลงการณ์ วันเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าโลก (2561) 

   ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้คำแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในอาชีพผู้พิทักษ์

ป่าด้วยการใช้คำท่ีส่ือความหมายในด้านบวกเพื่อส่ือให้ผู้อ่านเห็นถึงคุณสมบัติของผู้ทำหน้าท่ีพิทักษ์ป่า

ท่ีได้ อุทิศตนทำงานอย่างเสียสละ ในการดูแลปกป้องผืนป่า 

ตัวอย่างท่ี 126 แต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ ความต้องการใช้ทรัพยากรจากผู้ท่ีหวังในส่ิงท่ีมีอยู่อย่างจำกัด

  ยังคงเข้าคุกคามผืนป่า และสัตว์ป่า ซึ่งนั่นหมายถึงความเส่ียงของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์

  ป่าท่ีออกลาดตระเวนกลางป่าใหญ่ 

  หลายครั้งการทำหน้าท่ีต้องแลกมาด้วยความบาดเจ็บหรืออาจนำไปสู่การจากไปของ

  ชีวิต 

  หากแต่ในเส้นทางท่ีได้เลือกเข้ามาทำหน้าท่ีตรงนี้ เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าทุกคนยังคง

  ทำงานด้วยความเต็ม มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรของเราทุกคนเอาไว้ 

(คนเฝ้าป่า – พิชัยยุทธ จันทร์กลับ) 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการทำงานของอาชีพผู้พิทักษ์ป่าท่ีมีความเส่ียงใน

การทำงาน เนื่องจากต้องเผชิญกับความเส่ียงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้คำแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อส่ือให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้พิทักษ์ป่าเป็นกลุ่ม

คนท่ีมีความมุ่งมั่นและเสียสละในการทำงาน 

 3.8 สรุปชุดความคิดที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียร 

 จากการศึกษาบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้วิจัยพบชุดความคิด

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 7 ชุดความคิดสำคัญ ดังนี้  
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 1) ชุดความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นชุดความคิดท่ีมีการใช้กลวิธี

ทางการใช้คำและการอ้ างอิงข้อมูลจากตัวบทอื่น  เพื่ อ ช้ีนำให้ ผู้บริ โภคเช่ือว่าการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม  

 2) ชุดความคิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นชุดความคิดท่ีมีการใช้กลวิธีทาง

ภาษาท่ีหลากหลาย ท้ังการใช้คำ การแสดงเหตุผล และอ้างอิงตัวบทอื่น เพื่อช้ีนำให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  ท้ังจากปัจเจกชน รัฐบาล โครงสร้างทางสังคม ล้วนส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง และผลจากการกระทำดังกล่าวก็จะส่งผลเสียต่อตัวมนุษย์เอง  

 3) ชุดความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นชุดความคิดท่ีมีการใช้

กลวิธีทางการใช้คำเพื่อช้ีให้เห็นว่า มนุษย์ สัตว์ป่า และป่า มีความสำคัญต่อกัน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน  

 4) ชุดความคิดเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร เป็นชุดความคิดท่ีใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้คำ

และสหบท เพื่อช้ีให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร เป็นนักอนุรักษ์ต้นแบบผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละในการ

ทำหน้าท่ี สมควรแก่การยกย่อง  

 5) ชุดความคิดเกี่ยวกับข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม เป็นชุด

ความคิดท่ีใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้คำเป็นส่วนใหญ่ เพื่อช้ีนำความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจว่า บุคคลจาก

ภาครัฐท่ีทำงานด้านส่ิงแวดล้อมเป็นกลุ่มคนท่ีไม่มีความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหน้าท่ี อีกท้ังยังเป็น

ผู้ท่ีเห็นแก่ได้ หวังผลประโยชน์จากหน้าท่ีการงาน  

 6) ชุดความคิดเกี่ยวกับกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม เป็นชุดความคิดท่ีมีการใช้กลวิธีทางด้านการ

ใช้คำเป็นส่วนใหญ่ เพื่อ ช้ีนำว่ากฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยยังคงมี

ช่องว่างทางกฎหมาย จึงเป็นผลให้ไม่สามารถปกป้องทรัพยากรของประเทศได้อย่างจริงจัง สมควรท่ี

จะผลักดันกฎหมายใหม่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  

 7) ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่า เป็นชุดความคิดท่ีมีการใช้กลวิธีทางภาษาท้ังการใช้คำและ

การอ้างอิงตัวบทอื่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าระดับล่างเป็นกลุ่มคนท่ีปฏิบัติงานจริง แต่

เป็นกลุ่มคนท่ีน่าเห็นใจเนื่องจากมีความยากลำบากในการทำงาน 

 ชุดความคิดเหล่านี้ได้มีอิทธิพลต่อการครอบงำทางความคิดผ่านกลวิธีทางภาษาท้ังหมด 14 

กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ การขยายความ การใช้คำแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การใช้คำ
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แสดงทัศนภาวะ การใช้สหบท การใช้มูลบท การใช้เรื่องเล่า การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบ

เหตุ-ผล การใช้อุปลักษณ์ การใช้บทประพันธ์ การใช้คำขวัญ การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ การใช้วัจน 

กรรม การประชดประชัน สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางแสดงชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีส่ือผ่านกลวิธีทางภาษา 

ชุดความคิด
สำคัญ 

การ
อนุรักษ์
ทรัพยา

กร 
ธรรม 
ชาติ 

การทำลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ 

สืบ  
นาคะเสถียร 

ข้าราชการ
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

กับงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กฎหมาย
ด้านสิ่ง 

แวดล้อม 

ผู้พิทักษ์
ป่า 

ชุดความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวิธีทาง
ภาษา กา

รอ
นุร

ักษ
์ทร

ัพย
าก

รธ
รร

มช
าติ

เป
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ใน

สัง
คม
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มเ
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เห
ตุข
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ัฐบ
าล

คือ
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กิจ
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อัน

เกิ
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าก
มน
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์เป

็นส
าเห

ตุที่
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ชา

ติถู
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าย
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แว
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้อม

 

สืบ
 น

าค
ะเส

ถีย
ร 

คือ
บุค

คล
ผู้ทุ่

มเ
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มีค
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มเ

สีย
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าน
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สืบ
 น

าค
ะเส

ถีย
ร 

คือ
หัว

หน
้าผ

ู้มีค
วา

มร
ักแ

ละ
เอ

าใ
จใ

ส่ผ
ู้ใต้

บัง
คับ

บัญ
ชา

 

ข้า
รา

ชก
าร

แล
ะห

น่ว
ยง

าน
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
กับ

งา
นด้

าน
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 ค

ือก
ลุ่ม
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น้า
ที่ใ
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าร

ทำ
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น 

  ข
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รแ
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่วย
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นท

ี่เก
ี่ยว

ข้อ
งก

ับง
าน

ด้า
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม 

คือ
กล

ุ่มบุ
คค

ลผ
ู้เห

็นแ
ก่ไ

ด้แ
ละ

ไร
้จร

รย
า 

กฎ
หม

าย
ไม

่ให
้คว

าม
ยุติ

ธร
รม

กับ
ทุก

คน
ใน

สัง
คม

 

กา
รผ

ลัก
ดัน

กฎ
หม

าย
เก

ี่ยว
กับ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

จะ
ส่ง

ผล
ต่อ

กา
รอ

นุร
ักษ์

ทรั
พย

าก
รธ

รร
มช

าติ
 

ผู้พ
ิทัก

ษ์ป่
าเป็

นอ
าช

ีพท
ี่มีค

วา
มย

าก
ลำ

บา
กใ

นก
าร

ทำ
งา

น 

ผู้พ
ิทัก

ษ์ป่
า 

คือ
บุค

คล
ผู้ม

ีคว
าม

ทุ่ม
เท

แล
ะเส

ียส
ละ

ใน
กา

รป
ระ

กอ
บอ

าช
ีพ 

การเลือก 
ใช้ศัพท ์

         √ √   √     

การขยาย
ความ 

   √          √     

การใช้คำแสดง
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

                 √ 

การใช้คำแสดง
ทัศนภาวะ 

√ √   √           √   

การใช้สหบท √ √ √ √ √     √ √ √  √ √  √  
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การใช้มูลบท                √   
การใช้เรื่องเล่า   √  √    √   √     √  

การใช้ประโยค
แสดง

ความสัมพันธ์
แบบเหตุ-ผล 

  √  √           √   

การใช้ 
อุปลักษณ์ 

√  √ √ √ √  √           

การใช้ 
บทประพันธ์ 

√         √         

การใช้คำขวัญ       √            

การใช้คำถาม
เชิงวาทศิลป์ 

√  √  √         √  √   

การใช้ 
วัจนกรรม 

  √  √              

การประชด
ประชัน 

            √      

 

 จากตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม

ข้างต้นจะสังเกตได้ว่าในแต่ละชุดความคิดมีการใช้กลวิธีทางภาษาท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งกลวิธีทางภาษาเหล่านี้ได้มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนให้ชุดความคิดนั้น ๆ มีความโดด

เด่นขึ้น กล่าวคือ ชุดความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จะมีการนำเสนอด้วยกลวิธีทางภาษากลุ่ม

สหบทเป็นส่วนใหญ่ การท่ีผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีอ้างอิงตัวบทอื่นท่ีมีมาก่อนมาแทรกอยู่ในตัวบทปัจจุบัน

เป็นเครื่องมือท่ีแสดงออกว่าตัวบทปัจจุบันมีความสอดคล้องกับตัวบทก่อนหน้า ดังนั้ น การอ้างอิง

คำพูดจากบุคคลผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงการอ้าง

รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นท่ีมีความน่าเช่ือถือ จึงเป็นการช่วยสนับสนุนชุด

ความคิดให้มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

 ส่วนชุดความคิดเกี่ยวบุคคลและหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อม จะมีการนำเสนอด้วยกลวิธีทาง

ภาษาด้านการใช้คำเป็นส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์จะสังเกตได้ว่าผู้ผลิตวาทกรรมเลือกใช้คำท่ีแสดง

ความหมายด้านบวกให้กับพรรคพวกของตน เช่น การใช้คำเรียกยกย่อง สืบ นาคะเสถียร และ

เจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่า ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความทุ่มเทและเสียสละในการทำงาน แต่จะใช้คำท่ีแสดง

ความหมายด้านลบกับผู้กระทำผิดด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานจากภาครัฐ ว่าเป็น

บุคคลท่ีมีความเห็นแก่ตัว  
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 การใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อสร้างความหมายท่ีแตกต่างให้กับกลุ่มคนสองกลุ่มเช่นนี้ สอดคล้อง

กับแนวคิดวาทกรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ของ ฟาน ไดก์ (van Dijk) ท่ีได้ต้ังข้อสังเกตว่า กลวิธีทางวาท

กรรมท่ีสร้างภาพในความคิดแบบท่ีผู้ครอบงำต้องการ ก็คือ กลวิธีการแบ่งขั้วเรา -เขา (us/them 

polarization) หรือก็คือ การนำเสนอตนเองในด้านบวกและนำเสนอผู้อื่นในด้านลบ (positive self-

presentation and negative other-presentation) (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 48) กลวิธีเช่นนี้

จึงเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับพวกของตน ส่งผลให้ผู้บริโภควาทกรรมยินยอมพร้อมใจท่ีจะเช่ือ

ในชุดความคิดท่ีผู้ผลิตเผยแพร่ผ่านตัวบท 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมใน

ข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าผู้ผลิตวาทกรรมได้ใช้กลวิธีทางภาษาหลากหลายวิธีเพื่อนำเสนอชุดความคิด

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การใช้กลวิธีทางภาษาเหล่านี้เป็นการช่วยเสริมให้ตัวบทมีความน่าเช่ือถือ และยัง

ทำให้ผู้ผลิตวาทกรรมสามารถแฝงชุดความคิดต่าง ๆ ไว้ในตัวบทได้อย่างแยบยล มีอิทธิพลในการโน้ม

น้าวใจผู้รับสารให้คล้อยตามมุมมองความคิดของผู้ผลิตวาทกรรม 
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บทที่ 4  

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 

 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) หมายถึง การผลิต/กระจายตัวบท และการ

บริโภค/ตีความตัวบท แฟร์คลัฟมองว่าวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมเป็นส่ือกลางระหว่างสังคม (วิถีปฏิบัติ

ทางสังคมและวัฒนธรรม) กับตัวบท กล่าวคือ สังคมมีอิทธิพลต่อตัวบททางอ้อม หรืออธิบายได้ว่า

สังคมกำหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมไปกำหนดตัวบทอีกต่อหนึ่ง (ณัฐพร 

พานโพธิ์ทอง, 2556: 43) 

 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

จึงเป็นการศึกษากระบวนการผลิตและบริโภคบทความ เพื่อท่ีจะทำให้เห็นว่าใครเป็นผู้ผลิต ใครเป็น

ผู้บริโภค บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มีลักษณะอย่างไร เนื่องจากผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดลักษณะของ

บทความ โดยมีวัตถุประสงค์ของการผลิตและกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเนื้อหาของ

บทความ ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจะช่วยให้สามารถตีความและอธิบายอุดมการณ์ท่ี

ปรากฎในบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ต่อไป 

 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตามกรอบการพิจารณาองค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ หรือ SPEAKING ซึ่งย่อมา

จากองค์ประกอบการส่ือสาร 8 ประการ ได้แก่ สถานท่ีและโอกาส (S - setting and scene) ผู้ร่วม

การส่ือสาร (P – participants) จุดมุ่งหมาย (E - ends) ลำดับวัจนกรรม (A - act sequences) 

น้ำเสียง (K – key) เครื่องมือส่ือสาร (I – instrumentalities) บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์และการ

ตีความ (N - norms of interaction and interpretation) ประเภทของตัวบท (G – genres) ตาม

ทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร (ethnography of communication) เนื่องจากการ

พิจารณาสถานท่ีและโอกาส ผู้ร่วมการส่ือสาร จุดมุ่งหมาย เครื่องมือส่ือสาร และบรรทัดฐานในการ

ปฏิสัมพันธ์ ฯลฯ จะทำให้เห็นภาพรวมการผลิตและกระจายตัวบท ส่วนการพิจารณาบรรทัดฐานใน

การตีความ ผู้รับสาร และน้ำเสียง ฯลฯ จะทำให้เห็นภาพรวมการรับและตีความตัวบท (ณัฐพร    

พานโพธิ์ทอง, 2556: 124)  

 การวิเคราะห์องค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ หรือ SPEAKING ตามทฤษฎีชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร จึงเป็นการศึกษาท่ีทำให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์การส่ือสารได้ชัดเจน
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ยิ่งขึ้น เนื่องจากการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมเป็นมิติท่ีมุ่งศึกษากระบวนการผลิตและบริโภคตัว

บท การใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ จึงทำให้ทราบถึงปริบทแวดล้อม

การส่ือสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้เข้าใจตัวสารโดยละเอียด ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบใน

การส่ือสารมีดังนี้ 

 4.1 สถานที่และโอกาส (S - setting and scene) 

 สถานท่ีและโอกาสตามองค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ หมายถึง สถานท่ีและโอกาสท่ีเกิด

การส่ือสารขึ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีเกิดการส่ือสารคือพื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตท่ีผู้ผลิตได้ส่งสารหรือเผยแพร่

บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ขององค์กร คือ www.seub.or.th ต่อ

สาธารณชน โดยการส่งสารในลักษณะนี้ เกิดขึ้นเพียงทางเดียว (one-way communication) 

เนื่องจากเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารจากองค์กรสู่สาธารณชน

เพียงทางเดียว ทำให้ผู้ส่งสารไม่สามารถพูดคุยกับผู้รับสารได้ ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็ไม่สามารถ

โต้ตอบกับผู้ส่งสารในส่ือกลางเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามการส่ือสารในรูปแบบการเผยแพร่บน

อินเทอร์เน็ตนี้เป็นการส่ือสารท่ีสามารถกระจายสารได้อย่างไม่จำกัด อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นสถานท่ี

ท่ีผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้จำนวนมาก 

ตัวอย่างท่ี 127
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 ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นขั้นตอนการเข้าถึงบทความผ่านเว็บไซต์ www.seub.com ผู้อ่าน

สามารถกดเลือกช่ือหมวดหมู่ของบทความและคอลัมน์ย่อยตามท่ีทางเว็บไซต์จัดประเภทไว้ จากนั้น

หน้าเว็บไซต์จะปรากฎบทความต่าง ๆ ให้ผู้อ่านกดเลือกอ่านได้  โดยมีการเรียงลำดับจากบทความ

ล่าสุดท่ีเผยแพร่ปรากฎขึ้นลำดับแรกสุด และสามารถกดย้อนดูบทความเก่าได้ 

 

 เมื่อผู้อ่านกดเลือกบทความท่ีต้องการอ่าน จะปรากฏหน้าบทความโดยมีส่วนประกอบได้แก่ 

ช่ือบทความ ช่ือคอลัมน์ วันท่ีเผยแพร่บทความ จำนวนผู้เข้าชม ภาพหน้าปกของบทความ ส่วนเนื้อหา



  140 

ของบทความ ช่ือผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียง และล้ิงก์เช่ือมต่อไปยังบทความอื่น จะสังเกตได้ว่าในหน้า

บทความได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความจากผู้ผลิต แต่จะไม่ปรากฎพื้นท่ีสำหรับให้

ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น 

 ส่วนโอกาสท่ีเกิดการส่ือสารนั้นจะเกิดขึ้นนับต้ังแต่ผู้จัดทำบทความได้เผยแพร่บทความลงใน

เว็บไซต์เป็นต้นไป เนื่องจากบทความมีลักษณะการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ี

เปิดทำการอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถรับสารได้ทุกเวลาอย่างไม่จำกัดระยะเวลา ดังนั้น

การส่งสารและการรับสารจึงไม่จำเป็นท่ีจะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ผู้รับสารสามารถบริโภคตัวบท

ได้ตลอดเวลานับต้ังแต่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 4.2 ผู้ร่วมการสื่อสาร (P – participants)  

 ผู้ร่วมการส่ือสาร หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนในการส่ือสารท้ังผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และผู้อยู่ใกล้เคียงท่ีมี

ผลต่อการส่ือสารนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกลุ่มข้อมูลจะพบว่าในทุกบทความจะมีช่ือของผู้เขียน 

ผู้แปล ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้เรียบเรียง กำกับไว้ท่ีท้ายบทความเสมอ ผู้ส่งสารของตัวบทจึงหมายถึง

ผู้ผลิตบทความในเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ือสารองค์กรของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรซึ่งทำ

หน้าท่ีเป็นผู้เรียบเรียงและเผยแพร่บทความ บุคคลผู้อยู่ในแวดวงการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ท้ัง

นักวิชาการ นักเขียน เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าผู้ให้สัมภาษณ์บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงผู้เช่ียวชาญจากสำนักข่าวหรือองค์กรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมต่างประเทศท่ีทางมูลนิธิได้นำบทความ

มาแปลเป็นภาษาไทยอีกชั้นหนึ่ง 

ตัวอย่างท่ี 128 แถลงการณ์กรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 

  วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 

  1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเป็นหนึ่งในพื้นท่ีซึ่งได้รับการ

  ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ .ศ. 2534 และ

  ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเสมอมาสาธารณะชนรู้ว่าพื้นท่ีแห่งนี้จะได้รับการปกป้อง

  และอนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงไว้ดังนั้นการท่ีผู้ต้องหาเข้าไปใน

  พื้นท่ีโดยอ้างว่าไม่ทราบจึงเป็นไปไม่ได้ 

  . 

  . 

  . 
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  5. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

  ส่ิงแวดล้อม และรัฐบาล อย่าได้เกรงกลัวต่ออิทธิพลและสถานะทางธุรกิจอันใหญ่โต

  ของผู้ต้องหา ขอให้สืบสวนและดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงท่ีสุดเพื่อเป็นบรรทัด

  ฐานท่ีดีต่อไป 

  ศศิน เฉลิมลาภ 

  ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

  6 กุมภาพันธ์ 2561 

(แถลงการณ์ กรณีล่าสัตว์ป่า 

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก) 

 บทความข้างต้นเป็นแถลงการณ์จากทางมูลนิธิ ท้ังหมด 5 ข้อ ต่อกรณีล่าเสือดำในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยท้ายบทความได้ลงช่ือ ศศิน เฉลิมลาภ กำกับไว้อย่าง

ชัดเจน 

 นายศศิน เฉลิมลาภ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาธรณีวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต่อมาเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต นาน 12 ปี ก่อนทำงานติดตามเรื่องสารตะกั่วท่ีเหมืองคลิต้ี ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่ง

เป็นพื้นท่ีทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงทำให้ ศศิน เฉลิมลาภ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับมูลนิธิ

สืบนาคะเสถียรอย่างเป็นทางการ โดยการถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการและผู้จัดการโครงการร่วมรักษา

ผืนป่าตะวันตก (ไทยรัฐออนไลน์, 2563: ออนไลน์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสืบ           

นาคะเสถียร มีบทบาทสำคัญในการเป็นอนุกรรมการเพื่อการศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหาเหมือง

แร่ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการเป็นแกนนำต่อต้านการสร้างเข่ือนแม่วงก์  

 จากประวัติของผู้ส่งสาร จะเห็นได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม การท่ีผู้ผลิตวาทกรรมเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในระดับสูงมีส่วนสำคัญท่ีทำให้

ผู้บริโภควาทกรรมมีความเช่ือมั่นว่าวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนั้นเป็นความจริง มี

แนวโน้มท่ีจะคล้อยตามชุดความคิดต่าง ๆ และเป็นแนวทางท่ีควรปฏิบัติตาม ดังตัวอย่างข้างต้น ท่ีผู้ส่ง

สารได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าว โดยสอดแทรกกลวิธีทางภาษาการแสดงความเป็นเหตุ -ผล แสดง

ความไม่เห็นด้วยต่อคำให้การของผู้ต้องหา หรือการกล่าวช้ีนำเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานของ



  142 

หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี การท่ีผู้ส่งสารเป็นบุคคลท่ีดูมีความน่าเช่ือถือในแวดวง

อนุรักษ์จะทำให้ผู้รับสารเช่ือถือได้ง่าย 

ตัวอย่างท่ี 129 ดร.เดวิด สมิธ (J. L. David Smith Professor) นักวิจัยและผู้เช่ียวชาญด้านเสือ

  โคร่ง เปิดเผยข้อมูลว่า ท่ัวโลกอาจเหลือพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับการกระจายพันธุ์เสือ

  โคร่งได้เพียง 4 แห่งเท่านั้น โดยกลุ่มป่าตะวันตก ของประเทศไทย คือ หนึ่งในพื้นท่ี

  ตรงนั้น 

  ดร.เดวิด สมิธ ผู้เช่ียวชาญเรื่องเสือโคร่ง และทำการศึกษาพฤติกรรม นิเวศวิทยา 

  และการอนุรักษ์เสือโคร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาหลายปี เปิดเผย 

  ข้อมูลต่อมูลนิธิสืบนาคะเสถียรว่า ในโลกเหลือแหล่งต้นทางประชากรเสือโคร่งตาม

  ธรรมชาติเพียง 4 แหล่งเท่านั้น 

  ...บางคนอาจบอกว่าเข่ือนแม่วงก์เป็นเขื่อนเล็ก ๆ กินพื้นท่ีป่าแค่ไม่กี่ร้อยเฮกเตอร์ 

  แต่มันจะทำลายแหล่งต้นทางประชากรเสือโคร่ง มันจะทำลายอนาคตของเสือทุกท่ี 

  เช่นเดียวกับการสร้าวทางหลวงและท่อส่งน้ำมัน… 

  ...คนไทยควรภูมิใจเป็นท่ีสุด ซึ่งคนไทยปกติภูมิใจในความเป็นไปอยู่แล้ว ถ้าทราบถึง

  เรื่องเสือโคร่งนี้แล้ว เขาคงจะทำอะไรบางอย่างแน่นอน 

  หากเราคิดถึงโครงการในอนาคตข้างหน้า เป็นไปได้ท่ีโครงการในอนาคตจะเริ่มจาก

  องค์กรของไทย ไม่ใช่องค์กรสากล ในเมืองไทยมีแหล่งต้นทุนเยอะ ถ้าทางคุณได้นับ

  ทุนจากองค์กรของไทย ก็ยิ่งจะมีผลดีในการโน้มน้าวรัฐบาลไทยน่าจะปลุกความ 

  ภูมิใจในรัฐบาลไทย ในตัวคนไทย 

(ดร.เดวิด สมิธ ท่ัวโลกเหลือพื้นท่ีให้เสือโคร่งกระจายพันธุ์เพียง 4 แห่งเท่านั้น) 

 ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความส่วนหนึ่งจากบทความสัมภาษณ์ ดร.เดวิด สมิธ ผู้เช่ียวชาญเรื่อง

เสือโคร่ง และทำการศึกษาพฤติกรรม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เสือโคร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อเนื่องมาหลายปี โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในท้ายบทความว่าเป็นบทความแปลท่ีได้รับการถอดความ

และเรียบเรียงมาอีกขั้นหนึ่งโดย วรลักษณ์ โกษากุล และ วิวัฒน์ จ่างตระกูล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ือสาร

องค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร การระบุช่ือและหน้าท่ีการงานของผู้ให้สัมภาษณ์ รวมถึงผู้เรียบเรียง ไว้
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อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญในแวดวงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จะทำให้ผู้อ่านเกิด

ความเช่ือถือในคำพูดของผู้ให้สัมภาษณ์  

 จากตัวอย่างท้ังหมดนี้จะเห็นได้ว่าผู้ส่งสารประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมาจากหลากหลายสาขา

อาชีพ แต่ล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้หรือทำงานด้านส่ิงแวดล้อมท้ังส้ิน บางบทความมิได้มีผู้ส่งสารเพียงแค่

คนเดียว แต่ตัวบทได้ผ่านกระบวนการถอดความ การแปล หรือการเรียบเรียงใหม่อีกช้ันหนึ่งผ่าน

เจ้าหน้าท่ีด้านการส่ือสารขององค์กร แต่ยังคงนัยสำคัญของการผลิตชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมไว้ 

และการกำหนดให้ผู้ส่งสารเหล่านี้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดล้อมหรือเป็นบุคคลท่ี

ทำงานอยู่ในแวดวงอนุรักษ์มาเป็นเวลานาน จะทำให้ชุดความคิดต่าง ๆ มีความน่าเช่ือถือ ผู้ส่งสารจึงมี

บทบาทโดยตรงในการกำหนดเนื้อหาของตัวบทและสามารถช้ีนำความคิดให้กับผู้อ่านได้  

 ส่วนผู้รับสารคือผู้อ่านบทความในเว็บไซต์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือประชาชนท่ัวไป ดังจะ

เห็นได้จากส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึง การเป็นองค์กรสาธารณะของ

ไทยท่ีขับเคล่ือนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าท่ีสำคัญ โดยการจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ 

ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยงานส่ือสารท่ีทันสมัย และเมื่อพิจารณารูปแบบ

เนื้อหาในบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะพบการนำเสนอเรื่องราวความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับผืนป่า สัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาท่ีนำข้อมูลมาเรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่าย เห็นได้จากการใช้

ภาษาในบทความท่ีไม่ซับซ้อน หากมีการใช้คำศัพท์วิชาการหรือศัพท์เฉพาะทางจะมีคำอธิบายกำกับไว้

เสมอเพื่อให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจได้แม้จะไม่ได้อยู่ในแวดวงอนุรักษ์ก็ตาม  

ตัวอย่างท่ี 130 นับแต่เรื่องราวของสัตว์ไซส์จ๋ิวอย่างหนอนตัวแบนนิวกีนีปรากฎสู่สาธารณะ เจ้า 

  หนอนจ๋ิวก็ไม่จ๋ิวอีกต่อไป ด้วยสรรพคุณลืออ้างต่าง ๆ นานาถึงความร้ายกาจ เป็นต้น

  ว่า สามารถทำให้คนเราตายได้ด้วยไวรัส ? 

  ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เป็นอย่างไร ลองมาทบทวนและทำความเข้าใจกับ 15 เรื่องท่ี

  ควรรู้เกี่ยวกับหนอนตัวแบนนิวกีนี ท่ีได้จากมาจากงาน “หนอนตัวแบนนิวกินี : แนว

  ทางการวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่สังคม และเพื่อการควบคุมการระบาด” กันอีกสักครั้ง 

  เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้อง และไม่ต่ืนตระหนกจนเกินเลย 

  1. หนอนตัวแบนนิวกินี มีช่ืออังกฤษว่า New Guinea Flatworm ช่ือ  

  วิทยาศาสตร์ Platydemus manokwari De Beauchamp 
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  2. หนอนตัวแบนนิวกินีเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับหนอนตัวแบนชนิดอื่น ๆ ท่ีอาศัยอยู่บน

  บก เช่น พลานาเรียบก หนอนหัวค้อน เป็นต้น 

  3. ลักษณะของหนอนตัวแบนนิวกินีจะแบนและเรียวยาว มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มถึงดำ

  ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร กว้าง 5 มิลลิเมตร เส้นกลางลำตัวสีครีมหรือเหลือง

  อ่อนพาดยาวตลอดลำตัว หัวแหลมมากกว่าบริเวณท้าย มีตา 1 คู่ ปากและคอหอย

  อยู่ด้านท้องกลางลำตัวฝ่ังท้อง บริเวณท้องสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน 

  . 

  . 

  . 

   15. ข้อควรระวังคือหลีกเล่ียงในการสัมผัสหนอนตัวแบนนิวกินี หากพบเห็นขอให้

  แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ี สกว. และสกอ. ท่ีเล็งเห็นความสำคัญ 

  ดังกล่าว และร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยความรู้พื้นฐานของส่ิงมีชีวิตต่างถิ่น

  รุกรานเหล่านี้อย่างเร่งด่วน และจัดทำประเด็นวิจัยตามแนวทางสากลในระบบนิเวศ

  ของประเทศไทยและภูมิภาค 

(15 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ หนอนตัวแบนนิวกนีี) 

 บทความข้างต้นคือบทความท่ีเผยแพร่ข้อมูลความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหนอนตัวแบนนิวกินี โดยผู้

ส่งสารได้จัดรูปแบบของบทความเป็นลำดับข้อควรรู้ท้ังหมด 15 ข้อ เนื้อหาประกอบไปด้วยความรู้

ท่ัวไปเกี่ยวกับหนอนตัวแบนนิวกินี เช่น ลักษณะ ประวัติการค้นพบ แหล่งท่ีอยู่อาศัย การดำรงชีวิต ไป

จนถึงวิธีกำจัดหนอนตัวแบนนิวกินีและข้อควรระวังเมื่อพบเห็น ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในความสนใจของ

ประชาชนนับต้ังแต่เกิดกระแสหนอนตัวแบนนิวกินีระบาดในประเทศไทยจนกลายเป็นข่าวในส่ือหลัก

ช่วงระยะหนึ่ง 

 เมื่อพิจารณารูปแบบเนื้อหาในบทความท่ีจะพบว่า เป็นการสรุปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหนอน

ตัวแบนนิวกินีมาอยู่ในรูปแบบการเรียงลำดับข้อเพื่อความน่าสนใจและสะดวกในการอ่าน อีกท้ังระดับ

ภาษาท่ีใช้ในบทความไม่ซับซ้อน สอดแทรกคำหรือสำนวนหยอกล้อ เช่น เจ้าหนอนจ๋ิวก็ไม่จ๋ิวอีกต่อไป 

พร้อมด้วยรูปภาพประกอบ การจัดรูปแบบเนื้อหาและเลือกใช้ระดับภาษาเช่นนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ส่ง

สารได้กำหนดให้รูปแบบและเนื้อหาของบทความมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่ 
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 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากช่องทางการเผยแพร่คือเว็บไซต์ อาจสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มผู้รับ

สารของบทความเหล่านี้น่าจะเป็นกลุ่มท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย คือกลุ่มชนช้ันกลางขึ้นไป เนื่องจาก

การเข้าถึงช่องทางการส่ือสารนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการรับสาร การมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลท่ัวไป

เช่นนี้จะทำให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งปัญหาด้วย 

 เมื่อพิจารณาท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสารร่วมกันจะเห็นได้ว่าผู้ส่งสารคือผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือ

มีความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีผู้รับสารคือประชาชนท่ัวไปท่ีอาจมีความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมน้อย

กว่า การนำเสนอข้อมูลจากสารท่ีผลิตโดยผู้ท่ีมีความรู้มากกว่าภายใต้องค์กรท่ีทำหน้าท่ีเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อมโดยตรงจึงทำให้ตัวบทมีความน่าเช่ือถือ ส่วนผู้บริโภคเองก็มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือมั่นในกลุ่ม

ข้อมูล 

 4.3 จุดมุ่งหมาย (E - ends)  

 จุดมุ่งหมาย หมายถึง เป้าหมายหรือผลท่ีต้องการบรรลุในการส่ือสารนั้น เมื่อพิจารณาจาก

กลุ่มข้อมูลจะพบว่าจุดมุ่งหมายของการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรสามารถ

แบ่งได้ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ 2) เพื่อโน้ม

น้าวใจให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ 

  จุดมุ่งหมายท่ีเด่นชัดประการแรกของการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียรคือเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ โดยรูปแบบบทความจะเป็นการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร การเผยแพร่ผลงานท่ีดำเนินการโดยมูลนิธิ การให้

รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางมูลนิธิจัดขึ้น รวมถึงการเชิญชวนให้ผู้อ่านมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์กร เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างท่ี 131  ในรอบ 20 ปีของการก่อต้ังมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรามีผลงานท่ีภาคภูมิใจตาม 

  ภารกิจเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และปกป้องป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของ 

  ประเทศไทย เพราะมูลนิธิสืบนาคะเสถียรถือเป็นตัวแทนของกลุ่มคนท่ีมีจุดมุ่งหมาย

  ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ

  คุณสืบ นาคะเสถียร 10 เรื่อง ได้แก่  
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  1.การประกาศพื้นท่ีป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นมรดกโลกจากการเขียน

  รายงาน การสำรวจของสืบ นาคะเสถียร 

  . 
  . 
  . 
  10.จัดต้ังป่าชุมชนรอบผืนป่าตะวันตก และสร้างเครือข่ายภูมินิเวศ ร่วมอนุรักษ์ผืน

  ป่าตะวันตก 

(10 ท่ีสุดในรอบ 20 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งจากบทความท่ีเผยแพร่เกี่ยวกับผลงานท่ีดำเนินการโดย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้เขียนได้รวบรวมผลงานท่ีผ่านมาในรอบ 20 ปี ด้วยกัน 10 ประการ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีขององค์กรท่ีมีส่วนสำคัญในการ

ดำเนินงานด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

องค์กรเช่นนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าองค์กรมีการดำเนินงานเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ

น่าเช่ือถือให้กับองค์กร 

ตัวอย่างท่ี 132 ...มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจร่วมสานต่อเจตนารมย์ของ สืบ นาคะเสถียร 

  ให้ยังอยู่ ในงาน รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันท่ี 7-9 กันยายน 2561 ณ 

  ห้องอเนประสงค์ ช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมงาน

  ต้ังแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น. (เวทีกิจกรรมในห้องอเนกประสงค์เริ่มต้ังแต่ 

  เวลา 13.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไป) 

(รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร เจตนาท่ีได้รับการสานต่อ) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบทความท่ีผู้เขียนต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่าน

รับรู้ถึงกิจกรรมงานวันรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ท่ีทางมูลนิธิได้จัดทำขึ้น และได้เชิญชวนให้ผู้อ่าน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยระบุถึงรายละเอียดกำหนดการและสถานท่ีไว้อย่างชัดเจน 

ตัวอย่างท่ี 133 เปิดให้ส่ังซื้อกันอีกครั้งแล้วสำหรับชุดจ๊ิกซอว์ Tropical Rainforest of Thailand ท่ี

  สร้างสรรค์ผลงานโดยเอเจนซี่ช่ือดังอย่าง Ogilvy Group Thailand โดยในการ 

  ส่ังซื้อจ๊ิกซอว์ Tropical Rainforest of Thailand ครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่ังซื้อได้
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  ทันที ไม่ต้องรอ หรือส่ังจองล่วงหน้า และจะเป็นการผลิตรอบสุดท้าย จำนวนจำกัด

  เพียง 200 กล่อง หากหมดในครั้งนี้จะไม่มีการผลิตซ้ำอีกแล้ว… 

  ...ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในรักษาผืนป่าไทย และหยุดยั้งการทำลายพื้นท่ีป่ากับมูลนิธิ

  สืบนาคะเสถียร ได้โดยการสนับสนุน จ๊ิกซอว์ Tropical Rainforest of Thailand 

  ราคากล่องละ 1,500 บาท ได้ทางไลน์ไอดี @SEUBFD หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

  ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 061-009-6690 

(TROPICAL RAINFORESTS OF THAILAND) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบทความท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าท่ี

ผลิตภายใต้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้เขียนได้เชิญชวนให้ผู้อ่านซื้อสินค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กร 

โดยระบุถึงรายละเอียดสินค้า ราคา และช่องทางการซื้อไว้อย่างชัดเจน 

  2) เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม  

  นอกจากจะทำหน้าท่ีเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีมูลนิธิจัดขึ้น

แล้ว จุดมุ่งหมายท่ีเด่นชัดคือเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม เกิดจิตสำนึกใน

การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยรูปแบบจะเป็นการเผยแพร่บทความวิชาการท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับ

สถานการณ์ของปัญหาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเสนอแนะ

แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จุดมุ่งหมายประการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจข้อ 2 และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 ขององค์กรตามท่ีได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

  เป็นองค์กรสาธารณะของไทยท่ีขับเคล่ือนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าท่ีสำคัญ โดย

การจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยงาน

ส่ือสารท่ีทันสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณ์

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของส่ิงมีชีวิต... 

  พันธกิจ 

  2. Communication เป็นองค์กรส่ือสารงานอนุรักษ์ท่ีทันสมัย ด้วยเครื่องมือท่ีทรง

พลัง สร้างสังคมท่ีตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Policy-Watchdog ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์นี้ มูลนิธิจะมี

บทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนการผลักดันเชิงนโยบาย และการให้ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย 

และจัดทำกฎหมายลำดับรองท่ีเกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ฉบับ 

ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญให้การขับเคล่ือนงานในระดับปฏิบัติท่ีได้วางรากฐานไว้ในยุทธศาสตร์

ท่ีผ่านมามีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการยังคงบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรเฝ้าระวังและติดตาม

นโยบาย โครงการ กิจกรรม ท่ีจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และผืนป่าท่ีสำคัญของประเทศไทย โดย

ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์การทำงานในพื้นท่ี มาเป็นแนวทางพิจารณา และมีงาน

ส่ือสารเป็นเครื่องมือขับเคล่ือนการทำงานในพื้นท่ี มาเป็นแนวทางพิจารณา และมีงานส่ือสารเป็น

เครื่องมือขับเคล่ือนการทำงานให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้รู้ และมีสาธารณชนเป็นส่วนสำคัญใน

การตัดสินใจและมีส่วนร่วมผลักดัน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Communication มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะมีช่องรายการของ

ตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง รวมถึงช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ ท่ีทันสมัย มีพลัง เพื่อรองรับ

และตอบสนองการส่ือสารสองทาง คือ มูลนิธิ และสาธารณชน ให้เกิดตระหนักต่อสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังใช้กิจกรรมรำลึกคุณสืบของทุกปี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เปิดเป็นพื้นท่ีให้ร่วม

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลอีกทางหนึ่ง 

  จากพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรในข้างต้นนี้  จะเห็นได้ว่าการเผยแพร่

บทความด้านส่ิงแวดล้อมมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการส่ือสารให้สาธารณชนรับรู้และตระหนักถึง

สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานของงานวิชาการ 

ตัวอย่างท่ี 134 ความหลากหลายทางชีวภาพในโลกกำลังตกอยู่ในภาวะเส่ียง หลังจากลดลงอย่าง

  ต่อเนื่องหลายทศวรรษ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปราะบางกำลังคุกคามความ

  เป็นอยู่ท่ีดีและความอยู่รอดของมนุษย์ ในช่วง 44 ปีท่ีผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2513 

  ถึง 2557 ปริมาณประชากรสัตว์ป่าลดลงราวร้อยละ 60 ในขณะท่ีพื้นท่ีซึ่งเหมาะสม

  แก่การอยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดลงร้อยละ 22 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

  จากรายงานโดยดัชนีโลกมีชีวิต (Living Planet Index: LPI) ซึ่งเผยแพร่เมื่อไม่นาน

  มานี้ โดยกองทุนสัตว์ป่าสากล (WWF) อ้างอิงจากความเส่ียงในการสูญพันธ์ของ 

  บัญชีแดงซึ่งจัดทำโดย IUCN สัญญาณน่ากังวลคือสัตว์และแมลงผสมเกสร ลด 
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  จำนวนลงอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มดังกล่าว ผสานกับการหายไปของผ้ึงผสมเกสร และ

  การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน อาจส่งผลต่อความสามารถของมนุษยชาติใน

  การผลิตอาหาร… 

  แม้ว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นภัยคุกคามท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แต่

  ปัจจัยหลักท่ีขับเคล่ือนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็ยังเป็นการใช้ชนิด

  พันธุ์อย่างเปล่าเปลือง การเกษตร และการแปลงสภาพพื้นดิน Marco Lambertini 

  กรรมการอำนวยการ WWF International ระบุว่า การลดลงท่ีน่ากังวลคือดัชนีช้ีวัด

  ได้เป็นอย่างดีถึงแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อโลก… 

  ดร. Theresa Mundita S Lim ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  อาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity) ระบุว่าในการสัมมนาดังกล่าว  

  ผู้เช่ียวชาญจะมาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อนำความ 

  หลากหลายทางชีวภาพเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งการแผนระดับชาติด้านสุขภาพ 

  “การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก็ไม่ต่างจากการสูญเสียวัตถุดิบในการทำ

  ยารักษาโรค เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลและบรรษัทยาจะต้องรวมการอนุรักษ์

  ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย การตัดสินใจ และ 

  โครงการ” ดร. Lim กล่าว 

  มนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างโดดเด่ียวโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายชีวภาพ ไม่มี

  เทคโนโลยีใดท่ีทำให้เราอยู่รอดได้เหมือนกับการท่ีความหลากหลายทางชีวภาพเล้ียง

  ดูเรา เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการบริโภคและ 

  อุปโภคสินค้าและบริการจากส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตเหล่านั้น เราอยู่ในยุคท่ีต้อง 

  ตัดสินใจว่าจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีขึ้นกับธรรมชาติ หรือจะนิ่งเฉยแล้วปล่อยให้

  ความพยายามในการอนุรักษ์ล้มเหลว ทางเลือกอยู่ในมือของเราทุกคน 

(การหายไปของความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อมนุษยชาติอย่างไร) 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม

บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ มีการอ้างอิงรายงานวิจัยและผู้เช่ียวชาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้

ผู้อ่านเห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาผลกระทบของระบบนิเวศท่ีส่งผลต่อกันเป็นห่วงโซ่อัน
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เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนท้ายบทความผู้เขียนได้สรุปท้ิงท้ายให้ผู้อ่านตระหนักได้ว่ามนุษย์

จำเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติ และโน้มน้าวว่าทุกคนในสังคมควรจะอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ 

ตัวอย่างท่ี 135 “ถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว ไม่ใช่ขยะ ถูกสร้างมาให้เป็นภาชนะใส่ของสามารถนำกลับมา

  ใช้ใหม่ได้ แต่เราเห็นความสำคัญของมันน้อย เพราะเราเห็นของข้างในสำคัญกว่า” 

  ถุงพลาสติกเหล่านี้จึงเป็นขยะท่ีถูกท้ิง ไร้ประโยชน์… 

  แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องกลับมามองการจัดการขยะท้ังระบบด้วย ซึ่งมีคนท่ีเข้ามา

  เกี่ยวขอ้งหลายส่วน โดยเฉพาะต้นทางของขยะ เริ่มท่ีเราเองการจัดการขยะใน 

  ชีวิตประจำวัน เราท้ิงขยะกันอย่างไร พบว่าเรามักท้ิงรวมกัน แต่หากเปล่ียนวิธีมา 

  คัดแยกขยะจะทำให้เส้นทางของขยะหลังจากนี่ถูกจัดการง่ายข้ึน 

  “วิธีการจัดการขยะง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของผม คือเมื่อผมซื้อของแล้วได้ 

  ถุงพลาสติก ผมจะล้างถุงพลาสติกเก็บไว้ แล้วเอาไปจัดการท่ีบ้าน เมื่อเก็บได้เยอะ

  ผมค่อยเอาไปขาย” คุณศักดาเดชแลกเปล่ียนวิธีการจัดการขยะ… 

  คุณศักดาเดช กล่าวเผยว่ากลุ่ม MAHASAMUT PATROL THAILAND พบไมโคร

  พลาสติกอยู่ในปลาซาดีนและสัตว์ทะเลอื่น ๆ เช่นหอย ปู ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีงาน

  วิชาการรองรับ 

  “การจัดการขยะมันง่ายมากอยู่ท่ีเราจะทำรึป่าวพลาสติกไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีคิด ทุก

  วันนี้มันเลวร้ายเพราะว่าเราขาดวินัยในการท้ิง ในการใช้ เราใช้เยอะมากไป ถ้าเรา

  จัดการด้วยตัวเองและมีระบบการจัดการต่อจากภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพด้วย” คุณ

  ศักดาเดช สุดแสวงกล่าวทิ้งท้าย 

(การจัดการขยะพลาสติก – MAHASAMUT PATROL THAILAND) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการอ้างอิงคำพูดจาก ศักดาเดช สุดแสวง ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 

MAHASAMUT PATROL THAILAND ท่ีได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการขยะพลาสติก” โดยช้ีให้เห็น

ถึงสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทย พร้อมกล่าวทิ้งท้ายโดยสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจว่า

ต้นเหตุของปัญหาขยะพลาสติกคือวินัยการใช้ของคนในสังคม และโน้มน้าวให้ผู้อ่านตระหนักได้ว่าการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถเริ่มได้จากตัวเอง 
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  จากตัวอย่างท้ังหมดนี้จะเห็นได้ว่าบทความด้านส่ิงแวดล้อมนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อให้

สาธารณชนรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีงานทางวิชาการเป็นแหล่งอ้างอิง

ประกอบการตัดสินใจให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  

 4.4 ลำดับวัจนกรรม (A - act sequences)  

 ลำดับวัจนกรรม หมายถึง ลำดับของถ้อยคำท่ีส่ือเจตนาต่าง ๆ ในการส่ือสาร จากการศึกษา

กลุ่มข้อมูล คือบทความท่ีเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม มีลักษณะเด่นคือการนำข้อเท็จจริง

มานำเสนอและสอดแทรกด้วยทรรศนะของผู้เขียน จึงมีลักษณะการเรียงลำดับวัจนกรรม คือมักเริ่ม

ด้วยการเปิดเรื่อง การอธิบายรายละเอียด และปิดเรื่องด้วยการเสนอแนะหรือต้ังประเด็นท้ิงท้ายให้

ผู้อ่านได้ขบคิดต่อ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

  1) การเปิดเร่ือง 

  ผู้เขียนมักเริ่มต้นบทความด้วยการเกริ่นนำถึงประเด็นเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ 

อาจมีความยาวเป็นข้อความประโยคเดียวไปจนถึงหลายย่อหน้า เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านและ

ดึงดูดให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวจนจบ   

ตัวอย่างท่ี 136 ผู้เขียนเป็นเด็กเมืองจันท์ เมื่อยังเล็กอยู่ท่ีบ้านสวนหนองอ้อ ต้องเดินส่ีช่ัวโมงจึงจะถึง

  ตลาดจันท์ ได้รู้จักเสือโคร่งแต่ครั้งนั้น ท้ังเป็นเรื่องใกล้ตัวและไกลตัว 

  ใกล้ตัวก็คือ ท่ีสวนยางบนซึ่งอยู่เชิงเขาสระบาป ห่างจากหนองอ้อราวสามกิโลเมตร 

  เมื่อถึงหน้าทุเรียนสุก ท่ีบ้านต้องทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนไปเซ่นท่ีจอมปลวก 

  กลางสวนยางบน นัยว่าท่ีนั่นคนตัดยางถูกเสือกัดตาย ไม่ใช่กัดธรรมดา แต่กัดแล้วกิน

  เฉพาะ “ไอนั่น” โดยเอาตัวพิงจอมปลวกไว้เพื่อกินเฉพาะท่ีได้อย่างถนัด ๆ… 

  เรื่องของเสือโคร่งจึงเป็นเรื่องท่ีผู้เขียนรับรู้มาต้ังแต่ยังเด็ก แม้เมื่อเป็นสาวแล้ว เวลา

  นั่งเล่นท่ีเฉลียงหน้าบ้านท่ีบ้านหนองอ้อตอนกลางคืน ก็ยังอดหวาด ๆ ไม่ได้ว่าจะ

  จ๊ะเอ๋กับเสือโคร่ง ดังนั้นเมื่อได้ติดตามงานของ ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ซิ้มเจริญ ผู้ศึกษาเรื่อง

  เสืออย่างจริงจังท้ังภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเป็นเวลายาวนานเกือบยี่สิบปี จึงเป็น

  เรื่องท่ีสนใจและประทับใจ… 

(เกิดเป็นเสือ) 
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  ตัวอย่างบทความข้างต้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานอนุรักษ์เสือในป่าประเทศ

ไทย ผู้เขียนได้เปิดเรื่องด้วยการเกริ่นนำถึงเรื่องราวของเสือท่ีผู้เขียนรับรู้มาในช่วงวัยเด็ก โดยใช้ภาษา

สนทนาแสดงความเป็นกันเอง เนื้อหายังไม่ลงลึกถึงข้อความรู้เกี่ยวกับเสือหรือการทำงานในเชิง

วิชาการ แต่เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อให้ผู้อ่านสนใจและติดตามเรื่องราวก่อนนำเข้าสู่

เนื้อหาการทำงานในปัจจุบัน 

  2) การอธิบายรายละเอียด 

  เมื่อเกริ่นนำแล้วผู้เขียนจะนำเข้าสู่เนื้อเรื่องซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดท่ีผู้เขียนได้

ศึกษาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้ทราบ อาจเป็นการนำหลักฐานงานวิจัยมาอธิบาย หรือเป็น

การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนได้พบเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ในส่วนนี้อาจมีวัจนกรรมแสดง

ความรู้สึกสอดแทรกอยู่ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 137 ผู้เขียนติดตามการศึกษาเรื่องเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำมาต้ังแต่ต้น  

  ประมาณปี 2536 – 2537 ข่าวแรกท่ีได้รับคือ มีเสือดาวมาติดกรงท่ี ดร.ศักด์ิสิทธิ์

  ต้ังใจดักชะมด โดยเอาไก่เป็น ๆ เป็นตัวล่อ เป็นเรื่องท่ีต่ืนเต้นกันมากในยุคนั้น ต้ังแต่

  ขั้นตอนการฉีดยาสลบให้เสือดาวท่ีติดกรงสลบ และเอาตัวออกมาวัดสัดส่วน ต้ังแต่

  เข้ียว อุ้งเท้า ความยาวหัวจรดหาง ช่ังน้ำหนัก ฯลฯ ขณะเก็บข้อมูลจากเสือดาวตัว

  เป็น ๆ นั้น ก็ต้องราดแอลกอฮอล์ ปรนนิบัติพัดวี เพื่อไม่ให้ความร้อนขึ้นสูงจนเป็น

  อันตรายต่อเสือ ต้องคอยวัดปรอททางก้นเสือ ส่วนหัวเสือนั้นก็เอาผ้าปิดไว้ โดยยัง

  เกรง ๆ ว่าเสือจะจำหน้าผู้รังแกได้ ต้องเอาเทปพันปาก ข้อสำคัญคือ การใส่เข็มขัด

  คอท่ีติดวิทยุได้ เพื่อติดตามได้ว่าเสือไปหากินท่ีไหน นอนท่ีไหน ใช้พื้นท่ีบริเวณใด ยัง

  มีชีวิตรักตามปกติเหมือนไม่ใส่เข็มขัดคอหรือไม่ ฯลฯ… 

  งานศึกษาเรื่องเสือโคร่งยังมีแนวร่วมสำคัญคือ WCS (WILDLIFE CONSERVATION 

  SOCIETY) ซึ่งมี ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ เป็นกำลังหลัก ด้วยการวางกล้องดัก 

  ถ่ายภาพ (CAMARA TRAP) กล้องนี้จะวางไว้สองข้างทางเสือผ่าน หากมีสัตว์หรือคน

  ผ่านไป กล้องจะถ่ายรูปไว้โดยอัตโนมัติ ถ้านึกเห็นภาพในผืนป่ากว้างใหญ่ของผืนป่า

  ห้วยขาแข้ง โดยมีการวางกล้องได้ตลอดเหนือจรดใต้ ภาพท่ีได้นอกจากเสือโคร่ง ยัง

  ได้ภาพของชีวิตอื่น ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในผืนป่านี้… 



  153 

  นับจากจับเสือโคร่งติดวิทยุตัวแรกได้ท่ีเขาบันไดเมื่อปี 2547 ก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมา 

  แต่ละปีจับได้หลายตัว แต่ก็เสียเหยื่อไปมาก เสือโคร่งฉลาดมาก เรียนรู้เร็ว ถ้าสงสัย

  จะไม่เฉียดกรายมาอีกเลย… 

(เกิดเป็นเสือ) 

  จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อ คือเรื่องราวการ

ทำงานอนุรักษ์เสือในประเทศไทย โดยใช้เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการทำงานอนุรักษ์เสือโคร่ง โดย

มีการลำดับข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังยังมีการสอดแทรกวัจนกรรมแสดงความรู้สึกท่ีมี

ต่อเหตุการณ์นั้นประกอบเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมและเป็นท่ีน่าสนใจชวนให้

ติดตาม 

  3) การปิดเรื่อง 

  เมื่อผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ แล้ว ส่วนสุดท้ายของ

บทความจะเป็นข้อความสรุปท่ีจะช่วยนำความคิดของผู้อ่านให้เป็นไปตามวัตุประสงค์ท่ีผู้เขียนต้ังไว้ 

ผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็นส่วนตัวต่อประเด็นนั้น ๆ และใช้วัจนกรรมแสดงเหตุ-ผลเพื่อสร้างความ

น่าเช่ือถือให้กับตัวบท มีความยาวตั้งแต่ข้อความประโยคเดียวไปจนถึงย่อหน้า โดยอาจเป็นการสรุปถึง

ประเด็นสำคัญอีกครั้ง หรืออาจท้ิงท้ายให้ผู้อ่านได้ขบคิดเองต่อไป 

ตัวอย่างท่ี 138 ผู้เขียนขออนุญาตปิดท้ายบทความนี้ว่าคนไทยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์

  เสือโคร่งอย่างจริงจังและจริงใจ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะการคงอยู่ของประชากร

  เสือโคร่งในผืนป่าธรรมชาติ คือหลักประกันว่าทุกคนในแผ่นดินไทยจะมีน้ำกินน้ำใช้ 

  อย่างน้อยเท่ากับท่ีมีอยู่ในวันนี้ ด้วยเหตุผลท่ีว่า ถ้าต้องการให้ประชาการเสือโคร่งมี

  จำนวนเพียงพอท่ีจะสืบสานพันธุกรรม จะต้องมีผืนป่าธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ 

  เพียงพอ ป่านั้นต้องมีพืชพรรณท่ีอุดมสมบูรณ์ ท่ีวัวแดง กวาง นิเวศธรรมชาติท่ี 

  สมบูรณ์ เช่น น้ำ นอกจากเป็นธนาคารของความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังทำ

  หน้าท่ีเป็นแหล่งผลิตน้ำช่ัวชีวิตช่วยขับและเก็บน้ำไว้ในฤดูฝนตลอดปี จากแอ่งซับ

  น้ำซึมท่ีสัตว์ป่าได้อาศัยด่ืมกิน ไหลบรรจบกันเป็นห้วยเล็กห้วยน้อย รวมกันเป็น 

  คลอง เป็นแม่น้ำ ท่ีคนได้อาศัยใช้อุปโภคบริโภคอยู่ในปัจจุบัน 
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  นี่คือประโยชน์ของการอนุรักษ์เสือโคร่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อคนไทยทุกภาคส่วน  

  ช่วยกันรักษาแหล่งผลิตน้ำช่ัวชีวิต เพื่อตัวเราในวันนี้ และส่งต่อแก่ลูกหลานของเรา

  ในวันนี้ 

  “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต” 

(เกิดเป็นเสือ) 

  หลังจากท่ีผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานอนุรักษ์เสือ

โคร่งแล้ว ผู้เขียนได้ปิดเรื่องด้วยการโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยได้

แสดงความเป็นเหตุ-ผลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เพื่อสนับสนุนความคิด และยังมีการปิดท้ายอีก

ครั้งด้วยการใช้คำขวัญ “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต” เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า สัตว์ป่า 

และมนุษย์ ท่ีต่างมีความสำคัญและต้องพึ่งพาอาศัยกัน 

  จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีลักษณะการเรียงลำดับวัจนกรรม คือมักเริ่มด้วยการเปิดเรื่องเพื่อเกริ่นนำให้

ผู้อ่านสนใจและติดตามในเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ก่อนเข้าสู่การอธิบายรายละเอียด ซึ่งมักใช้

ข้อมูลทางวิชาการมาอ้างอิง หรือการแสดงเหตุผลประกอบ ไปจนถึงการอ้างอิงคำพูดจากบุคคลท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม ทำให้ ผู้อ่านเช่ือถือใน ตัวบทเนื่องจากเนื้อหาดูมีความ

สมเหตุสมผล บางครั้งผู้เขียนได้สอดแทรกความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวเพื่อชักจูงให้ผู้อ่านเกิด

อารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาจนคล้อยตามความคิดของผู้เขียน ส่วนการปิดเรื่องจะเสนอแนะ

หรือตั้งประเด็นท้ิงท้ายให้ผู้อ่านได้ขบคิดต่อ หรือเป็นการสรุปเรื่องราวและสอดแทรกด้วยทรรศนะของ

ผู้เขียน ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำชุดความคิดอีกครั้งเพื่อให้ผู้อ่านเช่ือถือ 

 4.5 น้ำเสียง (K – key)  

 น้ำเสียง หมายถึง น้ำเสียงและวิธีการส่ือสารท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการ

ตีความหมาย เช่น จริงจัง ทีเล่นทีจริง เศร้า ฯลฯ จากการศึกษากลุ่มข้อมูลบทความ พบว่ามีการใช้

น้ำเสียง 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) น้ำเสียงแสดงความจริงจัง 2) น้ำเสียงแสดงความเป็นกันเอง 3) น้ำเสียง

แสดงอารมณ์โกรธหรือเศร้า มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) น้ำเสียงแสดงความจริงจัง 
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  เนื่องจากบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรส่วนใหญ่เป็นบทความ

เชิงวิชาการท่ีเผยแพร่เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นภาษาระดับกึ่ง

ทางการ น้ำเสียงท่ีใช้ในการส่ือสารจึงมีความจริงจังเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น แต่รูปประโยคมีลักษณะไม่ซับซ้อน ใช้ถ้อยคำระดับสามัญแต่ยังคง

ความสุภาพอยู่ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ อารียา หุตินทะ, 2555: 10) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 139 แม่น้ำอิรวดี เป็นแม่น้ำท่ียังคงไหลตามธรรมชาติโดยไม่มีการก่อสร้างเข่ือน หรือได้รับ

  ผลกระทบจากการเปล่ียนเส้นทางน้ำ แม่น้ำสายนี้จึงสามารถพัดพาตะกอนและ 

  สารอาหารได้โดยไม่มีอุปสรรค และยังเป็นบ้านท่ียากจะทดแทนของสรรพชีวิต 

  ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อแม่น้ำสายนี้นั้นเพิ่มขึ้นและมองเห็นได้ไม่ยาก 

  ส่งผลต่อธรรมชาติ เช่น การลดลงของปริมาณนกน้ำอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงนกชนิด

  อื่น ๆ เนื่องจากสูญเสียถิ่นท่ีอยู่อาศัย เพราะการขยายพื้นท่ีการเกษตรทับลงไปยัง

  พื้นท่ีหาดทราย หนองบึง และพื้นท่ีชุ่มน้ำอื่น ๆ รวมถึงการร่อนทองท่ีพบเห็นได้ 

  มากมายตลอดฝ่ังน้ำ และการวางกับดักนกก็พบเห็นได้อย่างท่ัวไป และดำเนินการ

  อย่างเป็นระบบ 

  แม้ว่าสถิติจะค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่พื้นท่ีดังกล่าวก็ยังเป็นบ้านของนกน้ำอีกจำนวน

  มาก นักอนุรักษ์ต่างยืนยันว่าพื้นท่ีดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูได้หากมีการดำเนินการ

  แก้ไขปัญหาเช่นท่ีกล่าวมา พื้นท่ีชุ่มน้ำหลายแห่งยังมีความสำคัญในระดับแรมซ่า แต่

  แนวคิดการอยู่ร่วมกับระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อมก็ยังละเลยไม่ได้ เพื่อให้วิถีชีวิต

  ริมฝ่ังน้ำของชุมชนยังสามารถคงอยู่ได้ 

(ภัยคุกคามนกน้ำริมฝ่ังแม่น้ำอิรวดี) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความบางส่วนจากบทความรายงานสถานการณ์จำนวน

ประชากรนกน้ำท่ีลดลงบริเวณแม่น้ำอิรวดี ประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากการสูญเสียถิ่นท่ีอยู่อาศัย การ

ร่อนทอง และการล่า บทความข้างต้นเป็นการถอดความจากรายงานผลการวิจัยจากต่างประเทศ แต่

ผู้เขียนได้เรียบเรียงใหม่โดยใช้ถ้อยคำระดับสามัญ รูปประโยคไม่ซับซ้อน แม้บางข้อความจะปรากฏคำ

ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ แต่จะมีข้อความอธิบายกำกับไว้หรือมีการถอดความและเรียบเรียงใหม่

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย เช่น พื้นท่ีชุ่มน้ำหลายแห่งยังมีความสำคัญในระดับแรมซ่า คำว่า 

‘แรมซ่า’ หมายถึง สนธิสัญญาระหว่างประเทศแรมซ่า ซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้พื้นท่ีชุ่มน้ำ การมีข้อความอธิบายไว้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

และแม้ผู้เขียนจะใช้ถ้อยคำระดับสามัญ แต่น้ำเสียงในการใช้ภาษากลับแฝงความจริงจังในการอธิบาย

ข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เห็นได้จากการสอดแทรก        

วัจนกรรมแสดงความรู้สึกในข้อความ สถิติจะค่อนข้างน่าเป็นห่วง 

  2) น้ำเสียงแสดงความเป็นกันเอง 

  บางบทความปรากฏการใช้ภาษาระดับสนทนาเพื่อแสดงน้ำเสียงแบบเป็นกันเอง 

ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในบทความประเภทบทสัมภาษณ์และปาฐกถา เนื่องจากเป็นการถอดคำพูดของ

ผู้พูดในวาระท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์ หรือเป็นการอภิปรายถึง

ประเด็นต่าง ๆ ให้ประชาชนท่ัวไปฟัง เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือการเล่าเรื่อง

จากประสบการณ์ ทำให้ผู้พูดใช้ภาษาระดับสนทนาเสมือนการเล่าเรื่องให้ฟัง เห็นได้จากตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 140 ...มีข่าวลือเรื่องพฤติกรรมแบบนี้ของคุณพอสมควรว่าคุณชอบไปตามโครงการของ

  คุณในป่าเพื่อถือโอกาสทำพฤติกรรมนี้ แต่คุณคงไม่ทราบว่าในป่าท่ีคุณเข้าไปมัน 

  ไม่ใช่ป่าท่ีเป็นป่าอนุรักษ์รูปแบบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรืออุทยานแห่งชาติ ท่ีมี 

  กฎหมายและเจ้าหน้าท่ีดูแลเข้มงวด ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าท่ีทุ่งใหญ่นี้คุณเข้าไปโดย

  ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ และก็บังเอิญทำตามพฤติกรรมท่ีเคยทำ 

  แต่หากบังเอิญว่าคุณรู้ และทราบมาด้วยว่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์ผู้ล่า

  อย่างเสือใหญ่ มีจำนวนประชากรพอสมควรท่ีจะรักษาให้อยู่รอดตามธรรมชาติก็แค่

  ท่ีป่าทุ่งใหญ่ต่อห้วยขาแข้งนี้ และคุณวางแผนท่ีจะพบเจอเสือ เพื่อถือโอกาสยิงมัน

  ตามความอยากของคุณเพราะเสือในโลกก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากจนคุณเคยยิงมันได้บ่อย 

  คุณอาจจะย่ามใจว่าคอนเนคช่ันของคุณ ความยิ่งใหญ่ทางธุรกิจของคุณมีอภิสิทธิ์

  พอท่ีจะเข้าไปทำพฤติกรรมแบบนี้ และคุณต้ังใจท่ีจะเข้าไปเพื่อสร้างผลงานอดิเรก

  ส่วนตัวที่เป็นพิเศษ ก็นี้ก็ชัดเจนในการประกาศตัวตนของคุณได้อีกขั้นหนึ่ง... 

(ปาฐกถาฉบับเต็ม ‘เสือดำต้องไม่ตายฟรี’ โดย ศศิน เฉลิมลาภ) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความส่วนหนึ่งจากบทความปาฐกถา ‘เสือดำต้องไม่ตายฟรี’ 

ในงาน ‘ตลาดนัดฅนรักษ์ป่า’ โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยเป็นการพูดถึง
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กรณีข่าวการล่าเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561  จะเห็นได้ว่าภาษาในบทความมีลักษณะไม่ซับซ้อน ใช้ถ้อยคำระดับสามัญ มีการใช้สำนวน

ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างคำว่า ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ หรือใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศปะปนอยู่ใน

ข้อความ เช่นคำว่า คอนเนคช่ัน ผู้พูดได้ใช้ถ้อยคำและสรรพนามในการส่ือสารเสมือนกำลังพูดกับ

ผู้ต้องหา คือ นายเปรมชัย กรรณสูต แต่การปาฐกาครั้งนี้ผู้พูดต้องการส่ือสารกับประชาชนท่ัวไปท่ีมา

ร่วมงาน เพื่อประณามพฤติกรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่า

ความสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือดำ  

  3) น้ำเสียงแสดงอารมณ์โกรธหรือเศร้า 

  บางบทความปรากฏการใช้ภาษาปากปะปนอยู่ด้วย ส่วนใหญ่จะพบในบทความ

ประเภทปาฐกถาท่ีเป็นการถอดคำพูดจากผู้พูดในวาระท่ีได้ปาฐกถาในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางมูลนิธิได้

จัดขึ้น ภาษาปากท่ีปรากฏส่วนใหญ่จะแสดงถึงอารมณ์โกรธหรือเศร้าของผู้พูดท่ีมีต่อประเด็นหรือ

หัวข้อท่ีปาฐกถา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 141 การยิงเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผิดกฎหมายชัดเจน แต่ท่ีผิดกว่าคือการทำลาย

  น้ำใจผู้เกี่ยวข้องท่ีเป็นลูกจ้างท่ีว่ากันว่าเป็นอดีตข้าราชการใหญ่ในกรมอุทยานฯ ท่ี

  อาสาต่อสายไปขออนุญาตให้นายตัวเองเข้าไปเท่ียวป่ากับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  

  เหมือนเราบอกเพื่อนว่าขอให้เจ้านายเราไปเท่ียวบ้านหน่อย แต่นายเพื่อนดันมา 

  ขโมยของ หยาบคาย ขี้ไว้กลางบ้าน แสดงออกถึงความเถ่ือนถ่อย ไม่มีมารยาทอย่าง

  ไม่น่าเช่ือว่าเป็นคนมีฐานะทางสังคมมาขนาดนี้ อันนี้ในกรณีท่ีเขาไม่รู้ว่าเจ้านายมี

  พฤติกรรมแบบนี้มาก่อน 

(ปาฐกถาฉบับเต็ม ‘เสือดำต้องไม่ตายฟรี’ โดย ศศิน เฉลิมลาภ) 

  ตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ภาษาปากท่ีใช้ถ้อยคำระดับต่ำ คือคำว่า ขี้ แสดงถึง

อารมณ์โกรธของผู้พูดในประเด็นการล่าเสือดำ เปรียบการฆ่าสัตว์ป่าเป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจอย่าง

การอุจจาระไว้กลางบ้าน โดยท่ัวไปแล้วภาษาปากจะใช้สนทนากับบุคคลท่ีสนิทสนมกันอย่างมาก เช่น 

บุคคลในครอบครัว และเพื่อนสนิท แต่ผู้พูดได้ใช้คำหยาบในโอกาสนี้เพื่อประณามผู้กระทำผิด ใน

ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมต่อผู้ฟังซึ่งเป็นประชาชนท่ัวไปท่ีมาร่วมงาน หรือแม้กระท่ังผู้อ่าน

บทความในเว็บไซต์ อีกท้ังยังเป็นการแสดงถึงความจริงจังในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้สังคมตระหรักถึง

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
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  จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตตัวบทเลือกใช้ภาษาระดับกึ่ง

ทางการไปจนถึงระดับภาษาปาก ซึ่งเป็นถ้อยคำระดับสามัญ รูปประโยคไม่ซับซ้อน เพื่อให้เหมาะสม

กับกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นประชาชนท่ัวไปให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ง่าย การใช้น้ำเสียงท่ี

แสดงถึงความจริงจังจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกได้ว่าเนื้อหาท่ีผู้เขียนกำลังกล่าวถึงเป็นเรื่องราวหรือปัญหาท่ีอยู่

ในระดับรุนแรงเพื่อหวังกระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักได้ว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหานั้น ๆ บางครั้งมีการ

สอดแทรกด้วยน้ำเสียงท่ีแสดงอารมณ์โกรธหรือเศร้าจะยิ่งทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราว

นั้น ๆ อาจเกิดความรู้สึกโกรธแค้นหรือสะเทือนใจตามเรื่องราวท่ีผู้เขียนได้ถ่ายทอดจนเกิดความคิด

คล้อยตาม และตระหนักได้ว่าปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง สมควรได้รับการแก้ไข

อย่างถูกต้อง ในขณะท่ีบางบทความมีการใช้น้ำเสียงแบบเป็นกันเอง แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่าง

ผู้เขียนและผู้อ่านเพื่อแสดงถึงความเป็นกลุ่มหรือพวกพ้องเดียวกัน ส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความเช่ือใจและ

คล้อยตามความคิดได้ง่าย  

 4.6 เคร่ืองมือสื่อสาร (I – instrumentalities)  

 เครื่องมือส่ือสาร หมายถึง ช่องทางการส่ือสาร รูปแบบของถ้อยคำ และลีลาภาษา เช่น ส่ือ

แบบตัวต่อตัว ส่ือผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้ภาษาแบบทางการหรือกันเอง ฯลฯ จากการศึกษาพบว่า

เครื่องมือท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรใช้ในการถ่ายทอดตัวบท คือการใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการ

เผยแพร่บทความ ส่วนการจัดวางรูปแบบบทความส่วนใหญ่จะมีความยาวไม่มาก ต้ังแต่ 1 – 15 หน้า 

A4 มีภาพสีประกอบสอดแทรกอยู่ในทุกบทความ อย่างน้อย 1 ภาพเสมอ มีการจัดย่อหน้าอย่างเป็น

ระเบียบเพื่อความสบายตา ส่วนลักษณะทางภาษาในการส่ือสาร มีต้ังแต่ภาษาระดับกึ่งทางการจนถึง

ภาษาปาก 

ตัวอย่างท่ี 142 สายน้ำแห่งชีวิต – แม่น้ำแยงซี ของประเทศจีน หรือท่ีรู้จักกันในฐานะแม่น้ำท่ียาว

  เป็นอันดับสามของโลก เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลาน้ำจืดกว่า 300 ชนิด ทว่าในต้น

  ปีท่ีผ่านมา ฉลามปากเป็ดจีน ต้องลาละจากระบบนิเวศของมหานที หลังการพบเห็น

  ครั้งสุดท้ายในช่วงปี 2003 

  ...จากรายงานในวารสาร Science of the Total Environment โดย Hui Zhang 

  นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์การประมงของจีน อธิบายว่า 

  ประเทศจีนสร้างเข่ือนและทำประมงมากมายเกินไปจนเป็นเหตุให้สัตว์น้ำท่ีอยู่รอด

  มานานกว่า 200 ล้านปีต้องสูญพันธุ์ไปในท่ีสุด “มันน่าเศร้ามาก” Zeb Hogan นัก
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  ชีววิทยาจาก University of Nevada กล่าวกับส่ือมวลชน เขาบอกว่า “นี่คือการ

  สูญพันธุ์ของสัตว์เฉพาะถิ่นและมีความพิเศษมาก แต่เราไม่อาจเอามันกลับคืนมาได้

  อีกแล้ว” 

  “ฉลามปากเป็ดจีน” (Chinese Paddlefish) หรือท่ีบางครั้งถูกขนานนาม 
  ว่า “แพนด้าแห่งแยงซี” เป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ปลาน้ำจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก 
  ตามรายงานตัวโตเต็มวัยจะมีขนาดถึง 23 ฟุต (7 เมตร) และหนักถึง 992 ปอนด์ 
  (450 กิโลกรัม) ซึ่งในบรรดาปลาน้ำจืดมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นท่ีสามารถเติบโตได้มาก

  ขนาดนี้... 

(อวสาน ฉลามปากเป็ดจีน อีกหนึ่งผลกระทบ 

จากประมงเกินพิกัดและการสร้างเข่ือนใหญ่คร่อมแม่น้ำ) 

 ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีว่าด้วยการสูญพันธุ์ของฉลามปากเป็ดจีน ซึ่งสาเหตุมาจาก

กิจกรรมของมนุษย์ ผู้เขียนได้อ้างอิงงานวิจัย คำพูดของนักวิทยาศาสตร์ อีกท้ังยังมีการให้ข้อมูลความรู้

เชิงวิชาการเกี่ยวกับฉลามปากเป็ด แม้เนื้อหาจะเป็นงานเชิงวิชาการ แต่การใช้ระดับภาษากึ่งทางการท่ี

มีความไม่ซับซ้อน อีกท้ังยังมีภาพประกอบจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถชักจูงความคิดให้

ผู้อ่านเกิดความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมได้ง่าย 

 อย่างไรก็ตาม แม้บทความส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบบทความเชิงวิชาการท่ีแฝงอารมณ์ความ

จริงจังในเนื้อหาดังตัวอย่างข้างต้น แต่บางบทความก็มีรูปแบบและการใช้ภาษาท่ีค่อนข้างเป็นกันเอง

สอดแทรกอยู่ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 143 เรื่องปลวกๆ ตอน ปลวก ตัวเล็ก หน้า (ท่ี) ใหญ่ 

  กว่า 80% ของใบไม้ท่ีร่วงหล่นและต้นไม้ท่ีล้มตายในป่าจะถูกย่อยสลายโดยปลวก 

  แต่การย่อยสลายนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าการกินเข้าไปและออกมาเป็น 

  สารอินทรีย์เลย… 

  การหมุนเวียนสารกลับสู่ระบบนิเวศเป็นส่ิงสำคัญมาก เนื่องจากหญ้า ต้นไม้ หรือ

  ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้แร่ธาตุเพื่อเจริญเติบโต สร้างอาหาร และถ่ายทอดเป็นพลังงาน

  ให้ผู้บริโภคในขั้นต่อไป แต่หากไม่มีการหมุนเวียนสารอินทรีย์สู่ระบบนิเวศแล้ว  

  ต้นไม้ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ วัฏจักรส่ิงมีชีวิตก็จะหยุดลง 



  160 

  เรื่องปลวกๆ ตอน กลายร่างเป็นแมลงเม่า 

  ยามหลังฝนตกแมลงเม่าจะบินออกมาร่ายรำ เอ้ยไม่ใช่… ออกมาจับคู่ผสมพันธุ์ 

  ต่างหาก แต่รู้หรือไม่ มันอาจจะโดนจับกินโดยสัตว์ที่หมายตาพวกมันเป็นอาหาร ไม่

  ว่าจะเป็นนก อึ่งอ่าง เหล่าสัตว์เล้ือยคลาน หรือแม้แต่ลิง… 

  เรื่องปลวกๆ ตอน ทำไมเห็ดโคนชอบเกิดบนรังปลวก 

  เห็ดโคน เป็นเห็ดท่ีมักเกิดตามจอมปลวก จนในบางพื้นท่ีเรียกว่าเห็ดปลวก ซึ่งการ

  พบเห็ดโคนบริเวณจอมปลวกนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์

  แบบการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างปลวกกับเห็ดโคน โดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่ง

  กันละกัน… 

(รู้รักษ์ป่า – เรื่องปลวกๆ) 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีเผยแพร่เกร็ดความรู้เกี่ยวกับปลวก ผู้เขียนไม่ได้บรรยายถึง

ความรู้ท่ัวไปในเชิงวิชาการ เช่น สายพันธุ์ ลักษณะ วงจรชีวิต แต่เป็นบทความท่ีรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

ปลวก โดยแบ่งเป็น 3 ตอน เพื่อให้ดูน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย อีกท้ังยังมีภาพการ์ตูนประกอบเพื่อให้

บทความดูไม่เป็นวิชาการมากจนเกินไป แต่เน้นสร้างสีสันให้กับผู้อ่าน รวมถึงการใช้ภาษาระดับ

สนทนา เช่น เรื่องปลวก ๆ เอ้ยไม่ใช่... คล้ายการหยอกล้ออย่างเป็นกันเองเพื่อสร้างความสนิทสนมกับ

ผู้อ่าน แต่โดยเนื้อหายังคงอัดแน่นด้วยสาระความรู้เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงความสำคัญของปลวกท่ีมีต่อ

ระบบนิเวศ 

 นอกจากนี้ ยังมีบทความท่ีปรากฏการใช้คำสรรพนามท่ีแสดงถึงความใกล้ชิดหรือความเป็น

พวกพ้องเดียวกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน อาทิ ‘เรา’ หมายถึงท้ังผู้พูดและผู้อ่าน ‘พี่’ หมายถึงตัว

ผู้เขียน 

ตัวอย่างท่ี 144 ความเช่ือมโยงของ ‘เมือง’ กับ ‘ป่า’ บางคนว่าอยู่ห่างกันเกินต่อกันติด 

  อาจด้วยเหตุผลของระยะทาง จากบ้านไปป่า ไปน้ำตก ไปอุทยานฯ หรือความคุ้นชิน

  ในชีวิตประจำวันจากข้าวของเครื่องใช้ท่ีกั้นขวาง ทำให้ดูราวว่าเรากับป่านั้นอยู่กัน

  คนละมิติ 
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  แต่เมื่อมองในอีกมุม มองให้ลึกลงไปอีกสักหน่อย ความแท้จริงท่ีเป็นอยู่ บอกกับเรา

  ว่า “เราคือสมดุลเดียวกัน” ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลแค่ไหนก็ตาม 

  แท้จริงนั้น ไม่มีก๊อกน้ำ ไม่มีขวดพลาสติก ไม่มีรองเท้า 

  มีความเย็นจากผืนดินแผ่นหญ้า มีละอองฝน และความรู้สึกชุ่มฉ่ำ 

  เราต่างรู้สึกได้ และเราต่างระลึกถึงธรรมชาติอยู่เสมอโดยท่ีเราอาจไม่รู้ตัว 

(ป่ากับเมือง เรื่องเดียวกัน) 

 การใช้คำสรรพนามแทนท้ังตัวผู้เขียนและผู้อ่านว่า เรา เป็นการใช้เครื่องมือด้านภาษาเพื่อให้

เกิดความใกล้ชิด แสดงความเป็นหมู่คณะหรือพวกพ้องเดียวกันระหว่างตัวผู้เขียนและผู้อ่าน การใช้

สรรพนามเช่นนี้จะช่วยสร้างความสนิทสนมทำให้ผู้เขียนชักจูงความคิดผู้อ่านได้คล้อยตามได้ 

 จากตัวอย่างท้ังหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า เครื่องมือท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรใช้ในการถ่ายทอด

ตัวบท คือการใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่บทความ ผู้รับสาร จึงสามารถเข้าถึงส่ือได้

ตลอดเวลานับต้ังแต่มีการเผยแพร่บทความนั้น ๆ ส่วนการจัดวางรูปแบบบทความมีความสอดคล้อง

กับพฤติกรรมการบริโภคส่ือบนอินเทอร์เน็ต คือบทความส่วนใหญ่จะมีความยาวไม่มาก จึงไม่ต้องใช้

เวลานานในการอ่าน ตอบรับกับพฤติกรรมการอ่านของคนในสังคมในปัจจุบัน  อีกท้ังยังมีภาพสี

ประกอบสอดแทรกอยู่เพื่อสร้างความน่าสนใจ หากเป็นรายงานสถิติจะมีภาพกราฟิกหรือแผนภูมิสรุป

ประกอบเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ มีการจัดย่อหน้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อความสบายตา ส่วนลักษณะทาง

ภาษาในการส่ือสาร มีต้ังแต่ภาษาระดับกึ่งทางการจนถึงภาษาปากเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของการ

ผลิตตัวบทคือกลุ่มประชาชนท่ัวไป แม้จะเป็นบทความเชิงวิชาการแต่ก็มีการจัดรูปแบบและใช้ภาษาให้

เข้าใจได้ง่าย 

 การใช้เครื่องมือส่ือสารในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตได้กำหนดรูปแบบการส่ือสารให้มี

ความสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตของคนในสังคม กล่าวคือ ใน

ยุคดิจิทัลท่ีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลสูงต่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน ส่งผลให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านหนังสือจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและคนหนุ่มสาวที่หัน

ไปอ่านหนังสือ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวท่ีตนเองสนใจผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการอ่านบน 

โทรศัพท์มือถือ (smart phone) หรือคอมพิวเตอร์ แทนการอ่านหนังสือท่ีพิมพ์เป็นเล่ม ก่อให้เกิด

พฤติกรรมการอ่านท่ีเรียกว่า “hyper reading” คือ อ่านแบบสมาธิ ส้ัน หรือ อ่านแบบเร็ว  ๆ 
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เนื่องจากผู้อ่านไม่นิยมท่ีจะอ่านหนังสือท่ีมีเนื้อหาจำนวนมาก หรือต้องใช้เวลาในการอ่านนาน (ศุภณี 

เรียบเลิศหิรัญ, 2563: ออนไลน์) 

 การกำหนดรูปแบบเครื่องมือส่ือสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนจึงเป็นการ

ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านสามารถรับสารได้มากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการส่ือสารมีความสะดวกสบายต่อการ

อ่าน อีกท้ังผู้ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี

ผู้ผลิตคาดหวังว่าจะสามารถเข้าถึงตัวบท และสามารถชักจูงให้มีความคิดความเช่ือตามท่ีผู้ผลิต

เผยแพร่ เมื่อผู้รับสารมีอุดมการณ์ตามท่ีผู้ผลิตคาดหวังแล้วอาจก่อให้เกิดความมีจิตสำนึกด้าน

ส่ิงแวดล้อม เกิดเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์หรือผู้มีใจรักในส่ิงแวดล้อมต่อไป  

 4.7 บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์และการตีความ (N - norms of interaction and 

interpretation)  

 บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์และการตีความ หมายถึง ความเช่ือและความรู้จากวัฒนธรรม  

นั้น ๆ ท่ีกำกับการส่ือสารและการตีความสาร ในด้านบรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นการส่ือสาร

แบบทางเดียว คือผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่ได้พบหน้ากัน ผู้ส่งสารจะเป็นฝ่ายส่งสารไปยังผู้รับสารเพียง

ฝ่ายเดียว เนื่องจากช่องทางการส่ือสารคือเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่บทความโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้

สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นกับผู้เขียน ผู้ส่งสารจะเป็นผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญในเรื่อง

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมมากกว่าผู้รับสารทำให้ผู้ส่งสารมีอำนาจเหนือกว่า  จึงมีบทบาทในการกำหนด   

วาทกรรมและสามารถชักจูงความคิดของผู้อ่านได้ง่าย เห็นได้จากการมีช่ือผู้เขียน ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือ

ผู้เรียบเรียง กำกับไว้ที่ส่วนท้ายของบทความเสมอ ผู้รับสารจึงรู้จักผู้ส่งสารฝ่ายเดียว ในขณะท่ีผู้ส่งสาร

จะไม่สามารถรู้จักผู้อ่านได้  

 การกำหนดให้ผู้ส่งสารเป็นผู้ท่ีมีอำนาจเหนือกว่าผู้รับสาร จะช่วยให้ตัวบทมีความน่าเช่ือถือ ผู้

ส่งสารจึงมีบทบาทในการกำหนดเนื้อหาของตัวบทท่ีแฝงด้วยชุดความคิดต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดผ่าน

กลวิธีทางภาษาทำให้สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารคล้อยตามชุดความคิดหรือทรรศนะของผู้ส่งสาร 

โดยเฉพาะในเรื่องของการตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อม การท่ีผู้ส่งสารมุ่งเน้นถ่ายทอด

สถานการณ์ปัญหาและความสำคัญของส่ิงแวดล้อมย่อมคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อ่าน

ได้ว่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ควรให้ความสนใจ และลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

รูปธรรม  
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 ส่วนบรรทัดฐานของการตีความ ผู้รับสารจะยอมรับอำนาจท่ีเหนือกว่าของผู้ส่งสาร เนื่องจาก

ตัวบทผลิตโดยกลุ่มผู้มีความรู้และเช่ียวชาญในเรื่องของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะมากกว่าตน 

ผู้รับสารจึงยอมรับและเช่ือตามทรรศนะของผู้ส่งสารท่ีแฝงอยู่ในตัวบท แต่ระดับการยอมรับและเช่ือใน

ตัวสารอาจมากน้อยแตกต่างกันไป  กล่าวคือ การเกิดจิตสำนึกในการให้ความสำคัญงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมอาจแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล เห็นได้จากพฤติกรรมของผู้รับสารท่ีแสดงออกแตกต่างกัน

ไป ผู้รับสารบางคนเมื่ออ่านบทความอาจเกิดความรู้สึกร่วมไปกับผู้ส่งสารเท่านั้น บางคนอาจยอมรับ

และปฏิบัติตามส่ิงท่ีผู้ผลิตช้ีนำ เช่น การเกิดความรู้สึกสะเทือนใจร่วมไปกับเรื่องราวในบทความ การ

นำประเด็นในบทความของมูลนิธิไปแสดงความคิดเห็นต่อในโซเชียลมีเดีย การโอนเงินบริจาค

สนับสนุนองค์กร การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร เป็นต้น  

 4.8 ประเภทของตัวบท (G – genres) 

 ประเภทของตัวบท หมายถึง ประเภทของตัวบท (textual categories) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์การส่ือสาร เช่น การบรรยายในช้ันเรียน รายงานข่าว การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ฯลฯ เมื่อ

พิจารณาจากกลุ่มข้อมูลพบว่าประเภทของตัวบท คือบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งจากการ

พิจารณาตามรูปแบบบทความ ลักษณะเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ สามารถแบ่งได้เป็น 

3 ประเภท ได้แก่ 1) บทความสารคดี 2) บทความแสดงความคิดเห็น และ 3) บทความประชาสัมพันธ์ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) บทความสารคดี 

  สารคดี คือข้อเขียนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งมีสารประโยชน์ ใน

ขณะเดียวกันก็ใช้วิธีเขียนท่ีก่อให้เกิดความบันเทิงใจแก่ผู้อ่านด้วย มีลักษณะบางอย่างคล้ายตำรา คือ

มุ่งให้ความรู้ แต่ส่ิงท่ีต่างกับตำราคือ การเขียนตำราไม่ใช้วิธีสร้างความบันเทิง แต่บรรจุเนื้อหาวิชาลง

ไปมาก ๆ เรียบเรียงตามเนื้อหาความรู้ ไม่ใช้การบรรยายท่ีน่าเพลิดเพลิน ไม่ใช้โวหารชวนให้ต่ืนเต้น 

สารคดีจึงมีส่วนประกอบสำคัญ คือข้อมูลท่ีให้ความรู้ตามข้อเท็จจริง ข้อมูลท่ีเป็นทรรศนะของผู้เขียน 

และภาษาท่ีชวนให้อ่านอย่างเพลิดเพลิน (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ อารียา หุตินทะ, 2555: 138)  

  บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การให้ข้อมูลความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น รายงานสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อม ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ เรื่องราวของกลุ่มคนท่ีทำงานเกี่ยวกับ

ป่าและสัตว์ป่า มุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงซึ่งมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลกำกับเพื่อสนับสนุนเนื้อหา สอดแทรก
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ด้วยทรรศนะของผู้เขียนท่ีมีต่อประเด็นนั้น ๆ โครงสร้างของบทความจะประกอบด้วย ความนำ ส่วน

เช่ือม เนื้อเรื่อง และความจบ 

ตัวอย่างท่ี 145 เป็นเรื่องน่ายินดีท่ีในท่ีสุดแล้วโครงการสร้างบ้านพักตุลาการของศาลอุธรณ์ ภาค 5 

  บนเชิงดอยสุเทพก็ได้ข้อยุติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  โดยเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2561 หลังการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีประจำ 

  สำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กับเครือข่ายภาคประชาชนของ 

  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อสรุปว่า ให้สำนักงานศาลยุติธรรมคืนพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์ 

  และให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีกลับเป็นสภาพป่า… 

  แม้จะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของภาคประชาชนท่ีทวงคืนผืนป่ากลับคืนให้ธรรมชาติ

  ได้สำเร็จ แต่เรื่องนี้ก็ยังมีประเด็นท่ีต้องติดตามกันต่ออีกหลายส่วน ท้ังเรื่องการรื้อ

  ถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีดำเนินการไปแล้วนั้นจะทำอย่างไร ทำได้หรือไม่ได้ จะฟื้นฟูป่า

  อย่างไรให้คืนดังเดิม รวมถึงการผนวกพื้นท่ีเข้ากับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ก็

  เป็นเรื่องท่ีให้หารือกันต่อไปอีกยาว… 

  หากนำเอากรณีนี้เป็นบทเรียน ก็คงจะเห็นแล้วว่าการทำอะไรก็ตามท่ีจะส่งผล 

  กระทบต่อธรรมชาตินั้นมีราคาท่ีต้องจ่าย ท้ังเรื่องวลา และค่าสำหรับการจัดการท่ีจะ

  ยิ่งทวีขึ้น 

  นั่นยังไม่นับรวมถึงการคำนวณราคาท่ีต้องจ่ายสำหรับการฟื้นฟูธรรมชาติ นิเวศ 

  บริการต่าง ๆ ท่ีหายไประหว่างนั้น รวมถึงเวลาท่ีต้องใช้สำหรับรอให้ธรรมชาติ 

  กลับคืนมาคงเดิม ก็ยิ่งต้องคูณมูลค่ามากยิ่งขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่า เผลอ ๆ อาจจะไม่มี

  ตัวเลขทางบัญชีหลักใดจ่ายได้เสียด้วยซ้ำ 

  ก็ขออย่าให้เป็นอย่างนี้ซ้ำอีกเลย 

(ข้อยุติบ้านพักตุลาการรุกป่า และเรื่องท่ีต้องดำเนินการต่อ) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความเกี่ยวกับกรณีโครงการสร้างบ้านพักตุลาการของศาลอุ

ธรณ์ ภาค 5 บนเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ ‘หมู่บ้านป่าแหว่ง’ เนื้อหา

ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว และ
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ส่วนท่ีเป็นทรรศนะเพื่อแสดงความรู้สึกต่อประเด็นข่าวของผู้เขียน เพื่อชักจูงให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไป

ในทิศทางเดียวกับผู้เขียน มีการใช้ภาษาท่ีมีรูปประโยคไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย 

  2) บทความแสดงความคิดเห็น 

  บทความประเภทแสดงความคิดเห็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเสนอ

แนวคิดต่อเหตุการณ์ เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ  เช่น บทความสัมภาษณ์ผู้ท่ีทำงานในแวด

วงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ปาฐกถาในกิจกรรมตามวาระ

ต่าง ๆ แถลงการณ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีมีต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม 

ตัวอย่างท่ี 146 เรื่อง ขอแสดงความเป็นกังวลต่อเนื้อหาข่าวที่เผยแพร่ “10 เครื่องรางของขลังจาก

  สัตว์ ไม่ต้องปลุกเสกก็มีฤทธิ์เดชเหลือล้น แคล้วคลาดปลอดภัย” 

  เรียน สำนักข่าวทีนิวส์ 

  ตามท่ีสำนักข่าวทีนิวส์ได้เผยแพร่ข่าว เรื่อง “10 เครื่องรางของขลังจากสัตว์ ไม่ต้อง

  ปลุกเสกก็มีฤทธิ์เดชเหลือล้น แคล้วคลาดปลอดภัย” เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 ท่ี

  ผ่านมา โดยมีพาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการนำช้ินส่วนของสัตว์ป่ามาเป็น

  เครื่องรางของขลัง อาจเป็นการทำให้ประชาชนหลงเช่ือและเกิดความต้องการซื้อ 

  ขาย และนำไปสู่การส่งเสริมล่าสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น ท้ังท่ีการซื้อและขายเครื่องรางท่ี

  ผลิตจากซากสัตว์ป่าถือเป็นส่ิงผิดกฎหมาย 

  ในฐานะมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรท่ีทำงานด้านการอนุรักษ์จึงขอแสดงความ

  เป็นกังวลต่อเนื้อหาข่าวที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้เผยแพร่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

  เสือโคร่ง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและมีสถานะการอนุรักษ์ คือ ใกล้สูญพันธุ์… 

  ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวจึงไม่ต่างกับการส่งเสริมให้ประชาชนกระทำผิดตาม

  กฎหมาย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังยังถือเป็นการ

  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลงเช่ือและนำไปสู่การซื้อ ขาย และสนับสนุนการล่า

  สัตว์ป่ามากขึ้น 

  สุดท้ายทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรหวังว่าทางสำนักข่าวทีนิวส์จะพิจารณาความ 

  เหมาะสมในการลงเผยแพร่บทความดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาบทความอื่นท่ีอาจ
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  เป็นการส่งเสริมให้สาธารณะชนเกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในการบริโภค 

  ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า 

(ขอแสดงความเป็นกังวลต่อเนื้อหาข่าวที่เผยแพร่ 

“10 เครื่องรางของขลังจากสัตว์” ของสำนักข่าวทีนิวส์) 

  ตัวอย่างข้างต้นคือบทความแถลงการณ์ของมูลนิธิต่อกรณีสำนักข่าวทีนิวส์ได้เผยแพร่

ข่าว เรื่อง “10 เครื่องรางของขลังจากสัตว์ ไม่ต้องปลุกเสกก็มีฤทธิ์เดชเหลือล้น แคล้วคลาดปลอดภัย” 

ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยต่อการนำเสนอข่าวดังกล่าว เนื่องจากการนำเสนอข่าว

เช่นนี้เป็นการสนับสนุนให้มีการการล่าสัตว์ป่าหายากเพื่อนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังมากขึ้น 

ผู้เขียนได้ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการท่ีไม่ซับซ้อน และยังใช้ถ้อยคำท่ีแสดงความรู้สึก เป็นกังวล ต่อ

ประเด็นดังกล่าว และปิดท้ายความจบด้วยความรู้สึก หวังว่า ทางสำนักข่าวจะพิจารณาความ

เหมาะสมในการลงเผยแพร่บทความดังกล่าว 

  3) บทความประชาสัมพันธ์ 

  บทความประชาสัมพันธ์ คือบทความท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำงานของมูลนิธิ

สืบนาคะเสถียรในพื้นท่ีป่าตะวันตก การทำงานเชิงนโยบาย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีทางมูลนิธิจัด

ขึ้น รวมถึงสินค้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนองค์กร 

ตัวอย่างท่ี 147 การอนุรักษ์ดูแลรักษาเสือโคร่งเป็นหนึ่งในภารกิจท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรให้ 

  ความสำคัญมาต้ังแต่ก่อต้ังองค์กร ในมิติของการอนุรักษ์ถือว่าเสือคือกุญแจสำคัญ

  ของระบบนิเวศ เป็นตัวช้ีวัดผืนป่า ท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

  ป่านั้น ๆ 

  ซึ่งท่ีผ่านมามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความสำคัญกับงานในส่วนนี้ผ่านการ 

  สนับสนุนการทำงานของนักวิจัยในพื้นท่ี เช่น สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในเรื่อง

  เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นต่องานวิจัยและนักวิจัย เป็นต้น… 

  จากการดำเนินงานวิจัยท่ีผ่านมา นักวิจัยโครงการสามารถจับเสือโคร่งได้จำนวน 4 

  ตัว ได้ตัวแรกวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559 และแล้วเสร็จตัวสุดท้ายในวันท่ี 30  

  เมษายน 2559 แบ่งเป็น เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 3 ตัว ได้แก่ ข้าวจี่, ตะวัน,  

  จันทรเทียร และวิรัช ซึ่งมีท้ังเสือเจ้าถิ่นและต่างถิ่น มีอายุต้ังแต่ประมาณ 3 ปีขึ้นไป 
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  อยู่ในวัยท่ีสมบูรณ์ ตัวผู้มีน้ำหนักถึง 160 กิโลกรัม และเจ้าหน้าท่ีได้ทำการติดปลอก

  คอวิทยุเสือโคร่งท้ัง 4 ตัวนี้ เพื่อติดตามศึกษาระบบนิเวศวิทยาของเสือเป็นท่ี 

  เรียบร้อยแล้ว… 

(โครงการวิจัยเสือโคร่งเดินหน้าศึกษาระบบนิเวศวิทยาเสือ) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความเกี่ยวกับโครงการวิจัยเสือโคร่งซึ่งเป็นหนึ่งในงานท่ีทาง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงาน บทความดังกล่าวได้บรรยายถึงความ

เป็นมาของโครงการ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการวิจัยในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึง

บทบาทของมูลนิธิที่ทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  จากตัวอย่างท้ังหมดสามารถสรุปได้ว่าประเภทของตัวบท คือบทความท่ีเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเนื้อหามุ่งถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม สอดแทรกด้วย

ทรรศนะของผู้เขียน รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านสนับสนุนองค์กร 

มักใช้ภาษาระดับกึ่งทางการท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 

  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่ือสารของวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร ท้ัง 8 ประการ ได้แก่ สถานท่ีและโอกาส ผู้ร่วมการส่ือสาร จุดมุ่งหมาย ลำดับวัจนกรรม 

น้ำเสียง เครื่องมือส่ือสาร บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์และการตีความ และประเภทของตัวบท ผู้วิจัย

เห็นว่าองค์ประกอบท่ีมีความสำคัญในการสร้างการครอบงำทางความคิดเรื่องส่ิงแวดล้อมมี 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ร่วมการส่ือสาร จุดมุ่งหมาย และเครื่องมือส่ือสาร 

  ผู้ร่วมการส่ือสาร เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญเนื่องจากผู้ส่งสารคือผู้ท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์การทำงานด้านส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีผู้รับสารคือประชาชนท่ัวไปท่ีอาจมี

ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าทำให้ผู้รับสารพร้อมท่ีจะเช่ือและยอมรับวาทกรรม 

  จุดมุ่งหมาย การเผยแพร่บทความในเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารขององค์กรให้สาธารณชนรับรู้และโน้มน้าวใจให้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม 

  เครื่องมือส่ือสาร ช่องทางอินเทอร์เน็ตคือเครื่องมือส่ือสารท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เลือกใช้ จึงมีการจัดวางรูปแบบบทความใหส้อดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคบนช่องทางอินเทอร์เน็ต 

คือบทความส่วนใหญ่จะมีความยาวไม่มาก มีการจัดย่อหน้าอย่างเป็นระเบียบ พร้อมภาพสีประกอบ 
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อีกท้ังยังใช้ภาษาระดับกึ่งทางการจนถึงภาษาปากเพื่อให้สามารถเข้าใจตัวบทได้ไม่ยาก เหมาะสมกับ

กลุ่มผู้รับสารคือกลุ่มประชาชนท่ัวไปชนช้ันกลางท่ีสามารถเข้าถึงส่ืออินเทอร์เน็ตได้ง่าย 

  จากการศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารของวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรจะเห็นได้ว่า การผลิตตัวบทนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาโดด ๆ แต่องค์ประกอบในการส่ือสารได้มีอิทธิพล

ต่อการกำหนดตัวบท เนื่องจากผู้ส่งสารจะเลือกผลิตลักษณะของตัวบท โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของ

การผลิตและกลุ่มผู้รับสารเป็นปัจจัยสำคัญ 

 4.9 สรุปวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 จากท่ีได้วิเคราะห์องค์ประกอบการส่ือสารของบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรแล้ว ผู้วิจัยจะนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาสรุปให้เห็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความท่ี

เผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยจำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การผลิตและกระจายตัวบท 

2) การบริโภคและตีความตัวบท มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การผลิตและกระจายตัวบท 

 จากการศึกษาพบว่า ตัวบท คือบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผลิต

ขึ้นโดยบุคคลผู้ทำงานอยู่ในแวดวงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังนักวิชาการ นักเขียน เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์

ป่า ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศทำหน้าท่ีเป็นผู้เขียนหรือผู้ให้สัมภาษณ์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ส่ือสารองค์กรของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำหน้าท่ีเป็นผู้แปลหรือเรียบเรียง และนำบทความเผยแพร่ลง

ในเว็บไซต์ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ และเพื่อโน้มน้าว

ให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 การท่ีผู้ผลิตเลือกใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเผยแพร่ตัวบท จึงมีการจัดวางรูปแบบ

บทความให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและพฤติกรรมการบริโภคบนช่องทางอินเทอร์เน็ตของคนใน

สังคม กล่าวคือจากจุดมุ่งหมายด้ังเดิมขององค์กรท่ีก่อต้ังขึ้นเพื่อการเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมุ่ง

ถ่ายทอดสถานการณ์ความสำคัญ ด้านส่ิงแวดล้อมให้สังคมและผู้มีอำนาจรับรู้ โดยผลักดันให้

สาธารณชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศ และอยากให้นโยบายต่าง ๆ ของรัฐได้ถูก

ตรวจสอบ โดยใช้องค์ความรู้ทางงานวิชาการเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เมื่อมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ได้วางยุทธศาสตร์ขององค์กรในด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม

ขององค์กรผ่านส่ือสมัยใหม่ จึงต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของตัวบทให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ

บริโภค  
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 ดังนั้น จากการดำเนินงานด้วยการเผยแพร่งานวิชาการท่ีอาจเข้าใจได้ยากสำหรับสาธารณชน 

ผู้ผลิตจึงได้ผลิตบทความในลักษณะของบทความสารคดีวิชาการท่ีมีเนื้อหาเบากว่าและไม่เคร่งเครียด

เท่างานวิชาการ หลายบทความเป็นลักษณะของบทสัมภาษณ์ ให้ความรู้สึกเหมือนการพูดคุยอย่างเป็น

กันเอง มีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายเพื่อตอบรับกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นประชาชนท่ัวไป มีการกำหนด

รูปแบบบทความให้มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ มีความยาวไม่มาก การกำหนดลักษณะของ

ตัวบทเช่นนี้ทำให้ตัวบทมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับช่องทางการส่ือสาร และด้วยช่องทางอินเทอร์เน็ตท่ีมี

จุดเด่นคือการส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ตัวบทแพร่กระจายไปยังสาธารณชนได้ง่าย 

เพราะนอกจากผู้ผลิตจะเป็นผู้เผยแพร่และส่งตัวบทไปยังผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคเองก็ยังสามารถส่งต่อ

ตัวบทต่อ ๆ กันไปได้อย่างไร้ข้อจำกัด จึงเกิดการส่งต่อชุดความคิดผ่านตัวบทได้อย่างกว้างขวาง 

 2) การบริโภคและตีความตัวบท 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้รับสาร คือประชาชนในกลุ่มชนช้ันกลางขึ้นไป เนื่องจากช่องทางใน

การเผยแพร่วาทกรรม คืออินเทอร์เน็ตท่ีแม้ว่าจะเป็นท่ีนิยมในสังคมปัจจุบัน และบทความก็เผยแพร่

ภายใต้องค์กรเอกชนอิสระท่ีไม่แสวงหากำไร ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริโภค แต่การท่ี

จะบริโภคตัวบทในส่ืออินเทอร์เน็ตได้ก็ ต้องอาศัยอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึง  เช่น 

โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์  เป็นต้น รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า อีกท้ังผู้บริโภคอาจต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานในการอ่าน รวมถึงมี

เวลาสำหรับอ่าน  

 ส่วนการตีความตัวบท ผู้รับสารมีแนวโน้มเช่ือว่าสารท่ีเผยแพร่นั้นเป็นข้อเท็จจริงและมีความ

น่าเช่ือถือ เนื่องจากตัวบทผลิตโดยกลุ่มผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

โดยเฉพาะมากกว่าตน อีกท้ังบทความส่วนใหญ่เป็นบทความเชิงวิชาการท่ีมีการอ้างอิงผลงานวิจัย 

นักวิชาการ บุคคลท่ีอยู่ในแวดวงการอนุรักษ์ ฯลฯ ยิ่งทำให้ตัวบทมีความน่าเช่ือถือ บางครั้งผู้ผลิตได้

สอดแทรกทรรศนะส่วนตัวและแสดงความรู้สึกผ่านภาษาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมจนคล้อยตาม

ความคิดท่ีผู้ผลิตนำเสนอ การท่ีผู้รับสารมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับอำนาจของวาทกรรมโดยยินยอมพร้อม

ใจจะทำให้จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่วาทกรรมประสบผลสำเร็จตามท่ีองค์กรต้ังไว้ คือการให้

สาธารณชนรับรู้ถึงสถานการณ์ความสำคัญด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ

ผลักดันปัญหาส่ิงแวดล้อมให้ผู้มีอำนาจรับรู้  
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 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ หรือ SPEAKING ตามทฤษฎีชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสารในหัวข้อนี้ ทำให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์การส่ือสารในมิติของกระบวนการ

ผลิตและบริโภคตัวบท ทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้ผลิต ใครเป็นผู้บริโภค บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มี

ลักษณะอย่างไร ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจึงช่วยให้สามารถอธิบายลักษณะของตัวบทท่ี

เผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ 
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บทที่ 5 

วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมในวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 

 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural practice) หมายถึง สถานการณ์ทางสังคมท่ี

สัมพันธ์กับการผลิตและบริโภคตัวบท รวมถึงอิทธิพลของตัวบทท่ีมีต่อสังคม การวิเคราะห์ในมิตินี้จึง

เป็นการอธิบายให้เห็นว่าวาทกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม ดังนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะ

กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่ือผ่านบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียรกับสังคม โดยจะพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อวาทกรรม

ส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และอิทธิพลของวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียรท่ีมีต่อสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.1 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีส่ืออุดมการณ์ในบทก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่า ตัวบทได้

ถ่ายทอดอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมผ่าน 7 ชุดความคิดสำคัญ ได้แก่ 1) ชุดความคิดเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ชุดความคิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 3) ชุดความคิด

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 4) ชุดความคิดเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร 5) ชุด

ความคิดเกี่ยวกับข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อม 6) ชุดความคิดเกี่ยวกับ

กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 7) ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งการผลิตและกระจายตัวบทท่ีแฝง

อุดมการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย ในประเด็นนี้จึงต้องทำ

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของแนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เห็นถึงอิทธิพลจากแนวคิดทางสังคมท่ี

มีต่อการผลิตตัวบท โดยจะจำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อมในสังคมโลก 

2) แนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย 3) การเคล่ือนไหวของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 4) แนวคิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐกับแนวคิดการพึ่งพิงธรรมชาติของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

  5.1.1 แนวคิดเร่ืองสิ่งแวดล้อมในสังคมโลก 

  คำว่า ส่ิงแวดล้อม (environment) หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ อาจเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรม และมีความเหมาะสม

หรือไม่เหมาะสมก็ได้ เช่น แสงแดด แม่น้ำ ถนน บ้านเรือน โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม ส่วนคำ

ท่ีคล้ายคลึงกัน คือคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตท่ีดีขึ้นได้ เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ 
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สัตว์ป่า หิน แร่ และมนุษย์ (สวัสด์ิ โนนสูง, 2546: 1) ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ ส่วนส่ิงแวดล้อมนั้นประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโดยอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติ หากขาดทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์จะไม่สามารถสร้างส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ ได้เลย 

  ในอดีตมนุษย์มิได้ให้ความสนใจกับธรรมชาติเท่าท่ีควร ตราบจนหลายสิบปีท่ีผ่านมา 

มนุษย์มีประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละประเทศจำเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะทำให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี จึงต่างพยายามแสวงหาเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศด้วยการขยายเมือง ขยาย

การอุตสาหกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับปริมาณของประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ผลท่ี

ตามมาก็คือทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงไป เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และ

ปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย (ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, 2541: 7-8) ด้วยเหตุดังกล่าวมนุษย์ในนานา

ประเทศจึงเริ่มหันมาสนใจปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

  การเคล่ือนไหวทางความคิดด้านส่ิงแวดล้อมเริ่มจากพวกโรแมนติกในยุโรปใน

ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งได้เห็นการทำลายล้างธรรมชาติท่ีเกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม นักคิดในแนวโรแมนติกจึงเรียกร้องให้มนุษย์ปรับสัมพันธภาพกับธรรมชาติเสียใหม่ กวี

ในแนวโรแมนติกสร้างภาพของโลกธรรมชาติท่ีสะอาดบริสุทธิ์ มีคุณค่าท้ังในแง่ศีลธรรมและสุนทรียะ 

เป็นโลกท่ีความสัมพันธ์อย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติยังไม่ถูกทำลาย วิลเลียม มอริส 

(William Moris, 1834 - 1896) ยกให้โลกท่ีไม่มีมนุษย์เป็นโลกท่ีงดงามและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

และถัดจากนั้นชีวิตชนบทมีความงดงามทางสุนทรียะมากกว่าชีวิตในเมือง (สมเกียรติ วันทะนะ , 

2551: 215) 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ราเชล คาร์สัน (Rachel Carson) ได้เขียนหนังสือท่ีช่ือว่า 

“Silent Spring” หรือมีช่ือภาษาไทยว่า “ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน” เนื้อหากล่าวถึงการทำลายชีวิตสัตว์

ป่า  อันเป็นผลมาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางและทำลายทุกอย่างไม่เลือกหน้า  เธอ

เล่าเรื่องราวของรังนกท่ีมีไข่แต่ไม่ฟักออกมา  แม่น้ำท่ีปลาตายลอยเป็นแพเพราะถูกสารพิษ  เด็ก ๆ ท่ี

พบจุดจบเพราะสารเคมีท่ีได้รับการสดุดีว่าเป็นยาวิเศษท่ีถูกฉีดพ่นไปท่ัวประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัด 
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แม้จะเผชิญกับการโจมตีในส่ือมวลชน  และความพยายามของอุตสาหกรรมเคมีท่ีต้องการห้ามไม่ให้มี

การเผยแพร่  แต่หนังสือเล่มนี้ถือเป็นจุดหักเหสำคัญท่ีก่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดล้อมแก่

ประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ มีส่วนโดยตรงในการทำให้เกิดเปล่ียนแปลง

นโยบายของรัฐบาล  และเป็นแรงบันดาลใจท่ีจุดประกายให้เกิดขวนการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้อง

ส่ิงแวดล้อมสมัยใหม่ จนทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดเล่มหนึ่งใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 21 (ราเชล คาร์สัน, 2559: คำนำ) 

  หนังสือของ พอล เออร์ริล (Paul Ehrlich) เรื่อง The Population Bomb ในปี 

พ.ศ. 2511 ยิ่งเติมความซับซ้อนของปัญหาส่ิงแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น โดยก่อให้เกิดความวิตกว่าการ

ขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอนาคตอันใกล้เมื่อดู

จากอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรและอัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็

ตาม หนังสือท่ีก่อให้เกิดกระแสสำนึกเรื่องส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวางท่ีสุด คือหนังสือช่ือ ข้อจำกัด

ขอ งความ เจริญ เติบ โต  (The Limits to Growth, 1972) ขอ ง  The Club of Rome ท่ี ไ ด้ ใช้

คอมพิวเตอร์ประมาณอนาคตความอยู่รอดของมนุษย์โดยใช้ตัวแปรเรื่องการเพิ่มของประชากรและ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรท่ีไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้มาเป็นหลักใน

การคำนวณ หนังสือเล่มนี้ก่อให้เกิดความตระหนักว่าแบบแผนของการเน้นการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีประเทศท้ังหลายกำลังดำเนินอยู่นั้น อาจถึงคราวต้องเปล่ียนแปลงอย่างจริ งจังเสียที 

(สมเกียรติ วันทะนะ, 2551: 217) 

  ผลงานท้ังหมดนี้ล้วนช้ีไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ส่ิงท่ีเรียกว่า “อุตสาหกรรม

นิยม” (industrialism) นั้นเป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์จริงหรือ โดยช้ีให้เห็นถึงการทุ่มเทเพื่อการเจริญเติบโต

ทางอุตสาหกรรม การขยายตัวของปัจจัยการผลิต จริยธรรมท่ีมุ่งความก้าวหน้าทางวัตถุเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของมนุษย์ และความพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท่ีไม่มีอะไรจะมาขัดขวางได้ ท้ังทุนนิยม

และคอมมิวนิสต์ยืนกรานว่า โลกนี้มีไว้ให้มนุษย์เอาชนะ ส่ิงท่ีใหญ่โตคือส่ิงท่ีสวยงาม และส่ิงท่ีวัดไม่ได้

คือส่ิงท่ีไม่มีความสลักสำคัญ หนังสือเหล่านี้จึงทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันเปราะบางระหว่างมนุษย์

กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในสังคมตะวันตก โดยมองว่าธรรมชาติคือองค์รวม มนุษย์

มิใช่นายของธรรมชาติท่ีจะเปล่ียนธรรมชาติตามอำเภอใจ เป็นเพียงส่วนน้อย ๆ ส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2551: 217-218) แนวคิดเช่นนี้เป็นพื้นฐานของแนวคิดท่ีเรียกว่า 

Ecologism หรือ นิเวศน์นิยม  
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  ส่วนการบูรณาการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น

กระแสต้ังแต่องค์การสหประชาชาติจัดการประชุมท่ีเรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่อง

ส่ิงแวด ล้อมของมนุ ษย์ ”  (UN Conference on the Human Environment: UNCHE) ท่ี กรุ ง

สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันท่ี 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรก

ด้านส่ิงแวดล้อมในระดับโลกและวางรากฐานสำหรับความร่วมมือในระดับนานาชาติในการลด

ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2553: 5)  

  อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ี The Club of Rome ได้ตีพิมพ์หนังสือ The Limits to 

Growth ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2515 ก็เกิดกระแสวิจารณ์ติดตามมาท้ังทางบวกและทางลบ แต่ท่ีสำคัญ 

คือเกิดแนวคิดท่ีผสมผสานแนววิจารณ์ท้ังสองด้านเข้าด้วยกัน กล่าวคือทัศนะท่ีว่าการปกป้อง

ส่ิงแวด ล้อม (environmental protection) กับการคงไว้ซึ่ งการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ 

(continuing economic growth) ต่อไปน่าจะเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันได้ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(sustainable development) จึงเป็นคำท่ีเรียกใช้ทัศนะใหม่ในการพัฒนาดังกล่าว 

  ในปี พ.ศ. 2523 คำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (sustainable development) 

ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนอย่างเป็นทางการในการประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก 

(World conservation Strategy) ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ทรัพ ย ากรธรรม ชา ติ  ( International Union for the Conservation of Nature Resources, 

IUCN) (สมเกียรติ วันทะนะ, 2551: 222) นับต้ังแต่นั้นการประชุมในระดับนานาชาติก็ให้ความสนใจ

เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมเป็นต้นมา เทคโนโลยีไม่ได้ถูกมองว่า

เป็นตัวการทำลายส่ิงแวดล้อม แต่อาจยังเป็นคำตอบและทางออกของการฟื้นฟูและเฝ้าระวัง

ส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2553: 7) 

  5.1.2 แนวคิดเร่ืองสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย  

   ประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินับต้ังแต่มีการ

ก่อตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านป่าไม้กับกิจกรรมการทำไม้ คือ กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2439 เนื่องจาก

ในอดีตการทำไม้และการใช้พืชผลจากป่าในประเทศไทยมิได้อยู่ ในความควบคุมของรัฐบาล ราษฎร

สามารถตัดฟันเอาไปใช้สอยหรือทำการค้าได้โดยเสรี เว้นแต่ในพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเป็น

แหล่งท่ีมีไม้สักอุดมสมบูรณ์ เจ้าผู้ครองนครเขตแคว้นต่าง ๆ ได้ยึดเอาป่าไม้สักในท้องท่ีของตนเป็น
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ทรัพย์สินส่วนตัว ผู้ใดประสงค์จะทำไม้สักในป่าท้องท่ีใด ต้องขอรับอนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครนั้น โดย

ยอมเสียเงินให้ตามจำนวนต้นสักท่ีตัดฟันลง ซึ่งเรียกว่า “ค่าตอไม้” 

  การถือสิทธิ์ในป่าของเจ้าผู้ครองนครได้ดำเนินเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ก็เกิด

การเปล่ียนแปลง เนื่องจากเจ้าของป่าส่วนมากเปิดอนุญาตให้มีการทำไม้อย่างไม่ยุติธรรม จึงเกิดกรณี

พิพาทระหว่างผู้ขออนุญาต ผู้รับอนุญาตและเจ้าผู้ครองนครซึ่งเป็นเจ้าของป่าอยู่เนือง ๆ ทำให้รัฐบาล

ในกรุงเทพฯ จำเป็นต้องเข้าแทรกแซงแก้ไข ด้วยการออกพระราชบัญญัติสำหรับผู้รักษาเมือง พ.ศ. 

2417 มาใช้ แต่ยังคงให้สิทธิ์ถือครองแก่เจ้าผู้ครองนครเช่นเดิม จนกระท่ังปี พ.ศ. 2426 เมื่อรัฐบาลทำ

สัญญาทางพระราชไมตรีกับอังกฤษก็ได้มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาประกอบอาชีพในการทำไม้กันมาก

ขึ้น แต่กลับก่อให้เกิดปัญหาการแก่งแย่ง ต่างฝ่ายต่างให้เงินกินเปล่าเป็นจำนวนมากแก่เจ้าผู้ครองนคร

เพื่อจะได้สิทธิ์ในการทำไม้ ทำให้บรรดาผู้ขอทำไม้ได้รับความเดือดร้อน (กรมป่าไม้, 2563: ออนไลน์) 

  นอกจากนั้นยังปรากฎว่าการเก็บเงินค่าตอไม้ได้กระทำกันอย่างหละหลวม รัฐบาลจึง

พิจารณาเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องจัดการควบคุมการทำไม้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2436 รัฐบาลจึง

ยืมตัวนายเอช ชเลค ชาวอังกฤษ ผู้ชำนาญการป่าไม้ของพม่ามาเป็นการช่ัวคราว เพื่อให้ช่วยวาง

แผนการจัดการป่าไม้ของไทย นายชเลค ได้เสนอวิธีแก้ไขไว้หลายประการ แต่ท่ีสำคัญก็คือ การ

ช้ีให้เห็นว่าป่าไม้เป็นเสมือนต้นทุนซึ่งเป็นของประชาชาติโดยส่วนรวม จึงเป็นส่ิงท่ีควรคุ้มครองรักษาไว้

และจัดการให้อำนวยประโยชน์แก่รัฐและประชาชนอย่างสม่ำเสมอตลอดไป ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในมือ

ของเอกชนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2563: ออนไลน์) เมื่อกระทรวงมหาดไทย

ได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาเห็นชอบและนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งทรงมีพระราชดำริเห็นชอบและ

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชหัตเลขาท่ี 63/385 ลงวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2439 จึงถือเอาวัน

ดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมป่าไม้ (กรมป่าไม้, 2563: ออนไลน์) 

  นับต้ังแต่มีการก่อต้ังกรมป่าไม้ขึ้น การจัดการป่าไม้ในประเทศไทยก็เริ่มดำเนินการ

โดยรัฐบาลต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงมีการตรากฎหมายต่าง ๆ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

ประเทศให้ เป็นระเบียบมากยิ่ งขึ้น เช่น พระราชบัญญั ติ คุ้มครองและสงวนป่า พ .ศ. 2481 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นต้น อย่างไรก็ดี 

การจัดต้ังหน่วยงานจัดการด้านทรัพยากรหรือการตรากฎหมายต่าง ๆ ขึ้นนั้นถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ

หนึ่งในการส่งเสริมกลไกการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าจะรักษาไว้เพื่อ
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อำนวยประโยชน์แก่ชาติ เนื่องจากมีข้อบกพร่องนานาประการ อาทิ การไม่ตอบโจทย์การคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน การเอื้อประโยชน์

ให้กับนายทุน  

  ยกตัวอย่างกฎหมายสัมปทานป่าไม้ท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างกรมป่าไม้ทำหน้าท่ี

ควบคุมกิจการป่าไม้ให้พ้นจากการถูกบุกรุกทำลาย แม้จะมีความพยายามท่ีจะวางกฎเกณฑ์การทำไม้

ให้รัดกุมแล้วก็ตาม แต่ปรากฎว่าส่ิงท่ีกำหนดขึ้นกลับกลายเป็นเงื่อนไขให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการควบคุม 

หลีกเล่ียง และอาศัยเป็นช่องทางในการทุจริตจนทำให้ป่าต้องถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว เช่น การต้ัง

บริษัทจังหวัดทำไม้ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงดูแลป่าสัมปทานเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานในวันหน้า แต่ปรากฎว่าบริษัท

จังหวัดทำไม้ได้กลายเป็นแหล่งท่ีนายทุนเข้ามาแสวงหากำไร โดยประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เลย 

เพราะบรรดานายทุนทำไม้หรือเจ้าของโรงเล่ือยขนาดใหญ่มักกะเกณฑ์ญาติพี่น้องและพรรคพวกของ

ตนเองมาเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนของประชาชน  

  นอกจากนี้ การท่ีมีทางชักลากไม้ การเดินทางเข้าป่าก็จะเป็นไปโดยสะดวก ราษฎรก็

จะติดตามเข้าไปบุกรุกแผ้วถางและยึดครองป่าท่ีเหลือเพื่อทำไร่เล่ือนลอยต่อไป โดยหวังจะได้

กรรมสิทธิ์ในอนาคต และแล้วท่ีดินดังกล่าวก็จะตกเป็นของนายทุนท่ีสามารถครอบครองท่ีดินในป่า

เป็นจำนวนนับร้อยนับพันไร่ ชาวบ้านท่ียากจนได้ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการบุกรุกทำลายป่า

ต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2563: ออนไลน์) แม้ทางราชการจะมีนโยบายส่งเสริม

การปลูกป่า สร้างสวนป่าขึ้นทดแทนป่าธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมไป แต่ก็เป็นการปลูกเพื่อหวังผลทางด้าน

เศรษฐกิจมิได้เป็นการปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติให้กลับคืนมา จากตัวอย่างดังกล่าวไม่เพียงแต่

จะบ่งบอกถึงข้อผิดพลาดของการจัดการป่าไม้จากรัฐบาล หากยังช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวของ

นโยบายป่าไม้แห่งชาติท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังมาต้ังแต่อดีต   

  ต่อมาปัญหาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐจึงได้เน้นการลงทุน ในสาธารณูปโภคพื้นฐาน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติยังคงแยกเป็นเรื่อง ๆ ภายในแต่ละกระทรวงโดยมีเป้าหมายเพื่อกำกับการนำ

ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จนกระท่ังประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 3 ในปี พ.ศ. 
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2515 ท่ีมีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดการส่ิงแวดล้อมอัน

เนื่องมาจากอุตสาหกรรมให้เป็นระบบมากขึ้น และในปี พ.ศ. 2518 ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

โดยตรง และจัดต้ังสำนักงานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ รวมท้ังเริ่มมีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 4 ในช่วงปี พ.ศ. 2523  

  จนกระท่ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 ในช่วงปี พ.ศ. 2535 

เริ่มปรากฏแนวคิด ‘การพัฒนาท่ียั่งยืน’ ท่ีมุ่งให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการ

กระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ประกอบกับมีกระแสต่ืนตัว

ด้าน ส่ิงแวดล้อมในระดับโลก รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายส่ิงแวดล้อมมาหลายฉบับ รวมท้ัง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  แม้ จะมี กฎหมายและองค์กรรองรับการ คุ้มครองส่ิ งแวด ล้อมมาต้ั งแ ต่มี

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และได้มีการปรับปรุงและ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในปัจจุบัน แต่ดู

เหมือนปัญหาส่ิงแวดล้อมของไทยกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด ท้ังนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

กลไกการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามไม่ทันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการวางยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 

  การมุ่งเน้นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้เกิดการเร่งรัดนำทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมมาใช้เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ในขณะท่ีการนำเอานโยบายด้าน

การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติเป็นไปอย่างเช่ืองช้าและกฎหมายขาดการบังคับใช้ การคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อมจึงยังมีช่องว่างทางนโยบายและกลไก (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2553: 25) สะท้อนให้เห็นว่า

รัฐให้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมต่ำกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ประกอบกับในภาคประชาชนเองก็ให้

ความสำคัญกับประเด็นส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือปัญหา

ปากท้องมักเป็นประเด็นท่ีประชาชนให้ความสำคัญมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะผลกระทบจากปัญหา

ส่ิงแวดล้อมมักจะใช้เวลาในการสะสมยาวนาน  

  ผลพวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจทำให้มีโครงการใหญ่ ๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชน

เกิดขึ้นมากมาย แม้โครงการพัฒนาเศรฐกิจใหญ่ ๆ จะตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจและเพิ่ม

รายได้ แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมหลายประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 
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โครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ท่ีมีการโยกย้ายประชากรจากถิ่นท่ีอยู่เดิม จากการศึกษาจาก

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าแม้คนเหล่านี้จะย้ายออกจากเข่ือนไปอยู่ในนิคมท่ี

ทางการจัดให้แต่กลับมีการดำรงชีวิตท่ียากลำบากกว่าเดิม หรือการก่อให้เกิดปัญหาการเข้าถึง

ทรัพยากรป่าและการขนย้ายทรัพยากรออกจากป่ากระทำได้ง่ายขึ้น เกิดการบุกรุกเข้ายึดพื้นท่ี

สาธารณะท้ังโดยนายทุนภายนอกและคนท้องถิ่นไปเป็นท่ีทำกินและรีสอร์ท ทำให้ความอุดมสมบูรณ์

ของระบบนิเวศน์ลดลง (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2553: 17-18) 

  5.1.3 การเคลื่อนไหวของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

  จากการท่ีรัฐยังคงมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยมิได้มีการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเพียงพอ อีกท้ังคนในสังคมเองก็มิได้ให้ความสำคัญกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมเท่าท่ีควร ในภาคเอกชนจึงมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

โดยรวมตัวกันเรียกว่า “องค์กรพัฒนาเอกชน” หรือ องค์กรเอกชนอิสระท่ีไม่แสวงผลกำไร ซึ่งมักเป็น

ท่ีรู้จักและเรียกกันท่ัวไปว่า เอ็นจีโอ (NGOs : Non-Governmental Organizations) คือ องค์กรท่ี

ไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงหากำไร ก่อต้ังและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีความ

มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนผู้ทุกข์ยากอันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา ปรารถนาอยากให้สังคมดีขึ้น และอยากให้

การทำงานและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐได้ถูกตรวจสอบและเปิดเผย ภายใต้พื้นฐานว่าประชาชนจะต้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา (ลักษณพร ประกอบดี, 2562: ออนไลน์) 

  ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านการส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยนั้นเริ่มเป็นท่ีรู้จัก

มากขึ้นนับต้ังแต่ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ -ห้วยขาแข้ง ได้กระทำ

อัตวินิบาตกรรม ในเช้าวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจสถานการณ์ผืน

ป่าและสัตว์ป่าท่ีกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก เนื่องจากในสมัยท่ีดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าห้วยขาแข้ง สืบต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในหน้าท่ีการงาน 

อาทิ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ของบุคคลท่ีมีอิทธิพล เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิต 

ปัญหาความยากจนของชาวบ้านรอบป่า และท่ีสำคัญคือปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้มี

อำนาจเลย ส่ิงเหล่านี้กลายเป็นความกดดันท่ีอาจทำให้สืบตัดสินใจอัตวินิบาตกรรมในท่ีสุด และยัง

แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบราชการไทยท่ีไม่เคยสนใจปัญหาการทำลายธรรมชาติอย่าง

จริงจัง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ความตายของสืบต้องสูญเปล่า เพื่อนพ้องนักอนุรักษ์ต่างเห็นความจำเป็นท่ี

จะต้องรักษาอุดมการณ์ของเขาให้คงอยู่ต่อไป มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน 
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หลังวันพระราชทานเพลิงศพ คือวันท่ี 18 กันยายน 2533 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคล

หลากหลายสาขาอาชีพ แต่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ตรงกับสืบ  

  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้สานต่อเจตนารมณ์ของสืบท่ีต้องการรักษาป่าใหญ่ท่ีมีสัตว์ป่า

และความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศไทยอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

และทุ่งใหญ่นเรศวร รวมถึงขยายผลความต้ังใจในการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าโดยรอบหรือท่ีปัจจุบันรับรู้กัน

โดยท่ัวไปในช่ือ กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งมีพื้นท่ีป่ากว่าสิบสองล้านไร่ การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วม

รักษาป่าใหญ่ให้คนไทยท้ังชาติ” โดยมุ่งถ่ายทอดสถานการณ์ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้

สังคมและผู้มีอำนาจตัดสินใจรับรู้ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่ง

ธรรมชาติของประเทศ โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นท่ีต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์

อื่น ๆ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2560: ออนไลน์) 

  การเคล่ือนไหวของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรเฝ้า

ระวังและติดตามนโยบาย โครงการ กิจกรรม ท่ีจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และผืนป่าท่ีสำคัญของ

ประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์การทำงานในพื้นท่ี มาเป็นแนวทางพิจารณา 

และมีงานส่ือสารเป็นเครื่องมือขับเคล่ือนการทำงานให้ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้รู้ และมี

สาธารณชนเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมผลักดัน  ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรท่ีได้

ประกาศไว้ 

  งานส่ือสารจึงนับเป็นงานสำคัญท่ีจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ถึงอุดมการณ์

ของมูลนิธิในการการเผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์ผืนป่าและแนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมสู่

สาธารณะและให้ผู้มีอำนาจรับรู้ มูลนิธิจึงได้ใช้ช่องทางส่ืออินเทอร์เน็ตอันเป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึง

ได้ง่ายในปั จจุบันและเป็นวงกว้างโดยการก่อต้ังเว็บ ไซ ต์อย่างเป็นทางการของมูลนิ ธิ  คือ 

www.seub.or.th เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ผลงาน และเอกสารวิชาการ

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และมีการขับเคล่ือนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คน

ในสังคมหันมาสนใจสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์สืบสานเจตนาของ สืบ  

นาคะเสถียร ต่อไป 
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  5.1.4 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐกับแนวคิดการพึ่งพิงธรรมชาติของ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

  จากการท่ีรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบจากการตักตวง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงสังคมไทยท่ียังไม่ให้ความสำคัญทางด้านส่ิงแวดล้อมมาก

พอ จึงทำให้มูลนิธิ สืบนาคะเสถียรดำเนินงานในลักษณะขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมุ่ งเน้น

วิพากษ์วิจารณ์แนวทางการดำเนินงานของรัฐ ต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ และเพื่อถ่ายทอด

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมให้สังคมรับรู้  

  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการดำเนินงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

รัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากรัฐได้มองทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเป็นฐานการผลิตท่ีสำคัญของประเทศท่ีจะช่วยสนองนโยบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ีต้องนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ในขณะท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนมี

แนวคิดว่าจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้มนุษย์สามารถพึ่งพิงธรรมชาติได้

ในระยะยาว เนื่องจากมนุษย์และธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้จึง

เป็นส่ิงจำเป็นท่ีจะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ 

  เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงกลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการเผยแพร่

แนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อม เนื่องจากเป็นช่องทางท่ีสาธารณชนเข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวาง การผลิต

บทความเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมจึงเป็นไปเพื่อตอบโต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ เนื่องจากสังคม

ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวาทกรรมกระแสหลัก คือนโยบายของรัฐ 

  ในด้านการส่ือสารจึงมีการปะทะกันของการผลิตวาทกรรม 2 ขั้ว ท่ีแสดงถึงความ

ขัดแย้งกันระหว่างวาทกรรมกระแสหลักท่ีผลิตโดยรัฐกับวาทกรรมต่อต้านท่ีผลิตโดยกลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชน ดังนั้น สภาพสังคมไทยท่ีให้ความสำคัญกับวาทกรรมกระแสหลักจากรัฐจึงมีส่วนสัมพันธ์ต่อ

การผลิตและบริโภคตัวบท กล่าวคือ ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ได้รับความสนใจมากพอ

จากรัฐภายใต้นโยบายท่ีมุ่งเน้นแต่การพัฒนาเศรษฐกิจและเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของประชาชน 

ก่อให้เกิดการสร้างวาทกรรมตอบโต้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่อุดมการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม

องค์กรพัฒนาเอกชนและเผยแพร่ชุดความคิดต่าง ๆ ผ่านตัวบทตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้ในบทก่อนหน้า 
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  ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนถึงการปะทะกันของวาทกรรม 2 ขั้ว ระหว่างวาทกรรม

กระแสหลักจากรัฐ และวาทกรรมต่อต้านจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คือวาทกรรมเรื่องการสร้างเข่ือน 

เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 148 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2507 วันนี้เมื่อ 56 ปีท่ีแล้ว เป็นวันประวัติศาสตร์ของคน

  ไทย และ กฟผ. ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเข่ือน

  ภูมิพล ณ อ.สามเงา จ.ตาก และเป็นวันแรกที่เขื่อนภูมิพลได้เดินเครื่องจ่าย 

  กระแสไฟฟ้า 

  56 ปี ท่ีเขื่อนภูมิพล มีบทบาทในการสร้างความเจริญให้กับประเทศด้วยเป็นเขื่อน

  อเนกประสงค์ มีหน้าท่ีหลักในการกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม 

  การอุปโภคบริโภค สามารถจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรได้กว่า 10 ล้านไร่ ครอบคลุม

  พื้นท่ีจังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์  

  นอกจากนั้นน้ำท่ีระบายออกจากเข่ือน ยังใช้ประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศ เช่น 

  ผลักดันน้ำเค็มในพื้นท่ีบริเวณปากอ่าวไทย ท้ังยังมีผลพลอยได้จากการปล่อยน้ำผ่าน

  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเขื่อนภูมิพลยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญแห่งหนึ่งของ

  จังหวัดตาก สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยรอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเข่ือนภูมิพล

  จำนวนมาก 

(ครบรอบ56 ปี รัฐพิธีเปิดเข่ือนภูมิพล จ.ตาก) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความท่ีเผยแพร่อยู่บนเพจเฟซบุ๊ก “กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย” ในวาระครบรอบ 56 ปี การเปิดใช้งานเข่ือนภูมิพลอย่างเป็นทางการ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้นำเสนอความหมายด้านบวกของเขื่อนด้วยการนิยาม

ว่าเขื่อนมีบทบาทในการสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยการอ้างถึงประโยชน์ท่ีได้จากการสร้าง

เข่ือนท้ังประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน้ำ การช่วยรักษาระบบนิเวศ และการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ

จังหวัด 

ตัวอย่างท่ี 149 ...จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค 

  ในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ รายได้
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  เกษตรกรลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้นนำไปสู่การอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ ประกอบกับ

  บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เกิดอุทกภัยทำความเสียหาย ทางด้าน 

  เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นท่ีมาแล้วหลายครั้งท้ัง

  ในปี 2538 ปี 2545 และในปี 2549 ท่ีผ่านมา อันเป็นผลท่ีเกิดจากฝนตกหนักใน

  พื้นท่ีลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ตอนล่าง และลุ่มน้ำสะแกกรังประกอบกัน จึงทำให้มี

  ปริมาณน้ำหลากจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจนกระท่ังเกิดสภาวะน้ำท่วม

  ขังในพื้นท่ีหลายจังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปัญหาน้ำท่วมมี

  แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี สาเหตุหนึ่งเนื่องจากใน

  พื้นท่ีลุ่มน้ำสะแกกรัง ยังไม่ได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ท่ีจะใช้ในการ 

  ควบคุม และบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรม 

  ชลประทานจึงได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการเข่ือนแม่วงก์จังหวัด  

  นครสวรรค์ ขึ้น ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ำ

  สะแกกรัง และลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตลอดจนมีแหล่งน้ำสำรองเพียงพอสำหรับ

  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค ของราษฎรใน

  เขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง… 

(โครงการเข่ือนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความจากแผนโครงการการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์ ท่ีเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ได้นำเสนอความหมายด้านบวกของการสร้างเขื่อน โดยการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความทุกข์

ยากในการดำรงชีวิตของประชาชนท่ีปราศจากเขื่อน ท้ังการอ้างปัญหาขาดแคลนน้ำท่ีส่งผลให้เกิด

ปัญหาหนี้สิน การเกิดอุทกภัยท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่เมื่อมีการ

สร้างเข่ือนสำเร็จปัญหาดังกล่าวจะหมดไป 

  นอกจากบทความบนเว็บไซต์ขององค์กรภาครัฐแล้ว ยังมีส่ืออื่นท่ีได้พยายามนำเสนอ

ภาพ ด้านบวกของการสร้างเขื่ อนสอดแทรกอยู่ ด้วย เช่น  วี ดี ทัศน์ ท่ี เผยแพร่ทางเว็บไซต์  

www.youtube.com การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่วีดีทัศน์ชุด “กิจการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)” เพื่อนำเสนอการดำเนินงานกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย วีดีทัศน์ได้บอกเล่าถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศท่ีส่งผลทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้า
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เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอจึง

เป็นส่ิงสำคัญและเป็นยุทธศาสตร์ท่ีต้องดำเนินงานเป็นอันดับแรก ส่วนหนึ่งของภาพวีดีทัศน์ได้นำเสนอ

ภาพของการสร้างเขื่อนท่ีส่ือถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตไฟฟ้า การนำเสนอ

ภาพดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความหมายให้กับการสร้างเข่ือนว่าหากมีเข่ือนจะมีไฟฟ้าเพียงพอต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

  จากตัวอย่างข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐได้พยายามสร้างความหมายด้านบวกของ

การสร้างเขื่อน โดยนำเสนอภาพความเจริญก้ าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของ

ประชาชน ผ่านชุดความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

การท่องเท่ียว ชุดความคิดเหล่านี้ได้เผยแพร่ผ่านส่ือของรัฐทำให้แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ี

ควรจะเป็นปัญหาในระดับสังคมถูกกดทับ ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวเท่าท่ีควร

เนื่องจากสังคมให้ความสนใจกับวาทกรรมกระแสหลักท่ีผลิตโดยรัฐมากกว่า ส่งผลให้กลุ่มบุคคลผู้ไม่

เห็นด้วยกับอุดมการณ์ดังกล่าวอย่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียรออกมาเคล่ือนไหวโดยการพยายามสร้าง

วาทกรรมต่อต้านผ่านการนิยามว่า โครงการพัฒนาจากรัฐบาลโดยเฉพาะเขื่อน คือตัวการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 150  ช่วงต้นปีนี้ มีประกาศหนึ่งท่ีนับว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ Suy Sem รัฐมนตรี 

  กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน ประเทศกัมพูชา ประกาศหยุดเดินหน้าโครงการ

  ก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือจนถึง พ.ศ. 2563 

  การตัดสินใจหยุดการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่เกิดจากแรงกดดันท้ังด้านการเงิน  

  ส่ิงแวดล้อม และสังคม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการก่อสร้าง

  เข่ือนในลำน้ำโขงและลำน้ำสาขา กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศจำนวนมากท่ีต้อง 

  ย้อนกลับมาทบทวนโครงการเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้า ในยุคท่ีพลังงานลมและ 

  แสงอาทิตย์มีต้นทุนในการก่อสร้างต่ำกว่า ส่งผลกระทบน้อยกว่า และไม่ต้องกังวล

  เรื่องน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง... 

  ครั้งหนึ่ง โครงการเข่ือนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ถูกมองว่าเป็นกลไกผลิตไฟฟ้าท่ีสำคัญ

  สำหรับประเทศกำลังพัฒนา จากตัวเลขในปี พ.ศ. 2558 โลกมีกำลังการผลิตติดต้ัง

  ของพลังงานไฟฟ้าจากน้ำราว 1,064 กิกะวัตต์ คิดเป็นราว 1 ใน 5 ของกำลังผลิต

  ติดต้ังท้ังหมด 5,250 กิกะวัตต์ 
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  ไฟฟ้าพลังงานน้ำถูกมองว่าคือทางออกของการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลท่ีปล่อย 

  คาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ 

  ภูมิอากาศ แต่ช่ือเสียงทางบวกเรื่องช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนกลับถูกเปิด

  โปงจากงานวิชาการหลายช้ินท่ียืนยันว่า 

  การสร้างเข่ือนโดยเฉพาะเขื่อนในพื้นท่ีป่า นอกจากจะเป็นการทำลายพื้นท่ีเก็บกัก

  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติแล้ว กระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยา 

  หลังจากท่ีน้ำค่อยๆ ท่วมขังยังก่อให้เกิดแก๊สมีเทน ซึ่งส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนรุนแรง

  กว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าตัว 

  การท่ีท่ัวโลกจะค่อยๆ ถอนตัวจากการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ ใกล้เคียงกับหลายๆ 

  แนวโน้ม เช่น เหมืองแร่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน

  หิน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์... 

(ยุคท่ีเขื่อนขนาดใหญ่กลายเป็นส่ิงล้าสมัย) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการนำเสนอความหมายเชิงลบให้กับการสร้างเขื่อน โดยการ

นำเสนอว่าการสร้างเขื่อนคือความล้าหลัง เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับ

ส่ิงแวดล้อมและสังคมแล้ว ยังมีพลังงานทางเลือกอื่นในการผลิตไฟฟ้าท่ีคุ้มค่ากว่า การนำเสนอด้วย

ภาพเชิงลบของเข่ือนในลักษณะนี้จึงเป็นการตอบโต้วาทกรรมของรัฐท่ีมองว่าการสร้างเข่ือนจะช่วย

เสริมสร้างความมั่นคงทางการผลิตไฟฟ้าในประเทศ 

ตัวอย่างท่ี 151  ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย ประสบปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำท่ีราบภาคกลางอย่าง 

  รุนแรง คณะรัฐบาลจึงมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2555 ให้ 

  เดินหน้าโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ด้วยงบประมาณ 13,280 ล้าน

  บาท โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีภาคกลาง เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและ

  ขยายพื้นท่ีชลประทาน… 

  ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อมในแต่ละประเด็น

  พบว่าโครงการเข่ือนแม่วงก์สามารถบรรเทาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เพียงเล็กน้อย 

  และยังมิได้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของพื้นท่ีลุ่มน้ำแม่วง อย่างมีนัยสำคัญ  

  โครงการเข่ือนแม่วงก์จึงเป็นการลงทุนท่ีไม่คุ้มค่าของประเทศไทย ขณะเดียวกันยัง
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  พบว่าในพื้นท่ีแม่วงก์ ยังมีทางออกในการจัดการนำ้ของพื้นท่ีในบริเวณนี้ท้ังในระดับ

  บุคคล ชุมชน และตำบล ท่ีมีการดำเนินการอยู่แล้วอย่างได้ผล อาจใช้เป็นแบบอย่าง

  ในการจัดการน้ำได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง ท้ังในเรื่องระบบนิเวศและเงินลงทุน 

  เช่นเดียวกับการสร้างเข่ือนแม่วงก์ ส่ิงสำคัญคือ กระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชน

  ท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีของตนเอง 

  การนำพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มาสร้างเป็นหัวงานและอ่างเก็บ

  น้ำย่อมเป็นการลงทุนท่ีไม่คุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นส่วน 

  สำคัญของผืนป่าตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วยผืนป่าอนุรักษ์ 17 ผืน ต่อเนื่องกันเป็น

  ผืนป่าใหญ่ถึง 11.7 ล้านไร่ เป็นผืนป่าใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยและเอเชีย 

  ตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดใหญ่พอท่ีจะเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เสือโคร่ง 

  ช้าง กระทิง วัวแดง สมเสร็จ ควายป่า ฯลฯ การก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์เป็นการทำลาย

  ป่าต้นน้ำ อาจเกิดการลักลอบตัดไม้ริมอ่างเก็บน้ำท่ียากต่อการควบคุม เป็นการเร่ง

  ให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกยูง เสือโคร่ง สูญเสียแหล่งท่ีอยู่

  ของสัตว์ป่า ทำลายโอกาสการฟื้นฟูของอุทยาน ส่งผลกระทบต่อมรดกโลกทุ่งใหญ่-

  ห้วยขาแข้ง ทำให้ระบบนิเวศถูกคุกคาม ง่ายต่อการลักลอบล่าสัตว์ป่า นอกจากนั้น

  เข่ือนมีขนาดเล็ก ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เข่ือนไม่แก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  

  ทำลายความเช่ือมั่นด้านส่ิงแวดล้อมของไทยและเป็นช่องทางให้โครงการพัฒนา 

  ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นท่ีอนุรักษ์อื่น ๆ ต่อไป 

(เหตุผลในการคัดค้านโครงการเข่ือนแม่วงก์) 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการตอบโต้นโยบายจากรัฐบาลท่ีอ้างว่าการสร้างเข่ือนแม่

วงก์จะช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยได้ โดยนำเสนอความคุ้มค่าในการสร้างเข่ือนท่ีสามารถแก้ปัญหาอุทกภัย

ได้เพียงเล็กน้อย ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสียไป 

ตัวอย่างท่ี 152 งานศึกษาช้ินล่าสุดระบุว่า เข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ท้ังในกลุ่มประเทศยุโรป

  และสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธรรมชาติ เขื่อนเหล่านี้ถูกทำลายลงทุกปี

  เป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และถูกมองว่าอันตราย แต่ 

  นักวิจัยระบุว่า กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไม่รับรู้รับทราบถึงความไม่ยั่งยืนของเขื่อน
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  เหล่านี้ โดยมีเขื่อนขนาดใหญ่นับพันแห่งถูกวางแผนว่าจะก่อสร้างเหนือลำน้ำในทวีป

  แอฟริกาและเอเชีย… 

  ปัญหาท่ีทำให้หลายประเทศเดินหน้าก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ คือการเอาหูไปนาเอา

  ตาไปไร่ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการก่อสร้างเขื่อน โดย

  หวังเพียงไฟฟ้าราคาประหยัด เขื่อนราวร้อยละ 90 ท่ีก่อสร้างเมื่อศตวรรษก่อนมี

  ต้นทุนท่ีสูงมากกว่าท่ีเราเคยคาดไว้ เพราะเขื่อนดังกล่าวได้ทำร้ายระบบนิเวศแม่น้ำ 

  ทำให้ประชากรนับล้านต้องย้ายท่ีอยู่อาศัย และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จาก

  การย่อยสลายใต้พื้นท่ีท่ีถูกน้ำท่วม 

  “เขาอาจวาดฝันสวยหรูถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึ่งอาจไม่ได้เป็นอย่างท่ีฝันนัก ต้นทุน

  ส่วนใหญ่ท่ีถูกมองข้าม ท้ายท่ีสุดก็จะถูกถ่ายโอนมายังสังคมในภายหลัง”  

  ศาสตราจารย์ Emilio Moran นักวิจัยหลักจาก Michigan State University ให้

  สัมภาษณ์กับ BBC News… 

(เข่ือนขนาดใหญ่ “ไม่ยั่งยืน” ในประเทศกำลังพัฒนา) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาตะเสถียร เนื้อหา

ได้นำเสนอความหมายเชิงลบเกี่ยวกับการสร้างเข่ือน ท้ังผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีทำให้สูญเสียพื้นท่ี

ป่าโดยเปล่าประโยชน์ ความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหาร

จัดการน้ำได้จริง และไม่มีความความไม่ยั่งยืน การนำเสนอภาพเชิงลบเกี่ยวกับเข่ือนในลักษณะนี้จึง

เป็นการตอบโต้วาทกรรมของรัฐท่ีพยายามนำเสนอความหมายเชิงบวกของการสร้างเข่ือน  

  นอกจากการสร้างความหมายเชิงลบให้กับนโยบายจากภาครัฐแล้ว มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรยังได้นำเสนอแนวคิดท้องถิ่นเพื่อตอบโต้วาทกรรมการพัฒนาด้วยการนำเสนอภาพผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนในท้องถิ่นท่ี

อาจเกิดขึ้นหากยอมรับโครงการพัฒนาจากรัฐ โดยช้ีให้เห็นว่าผู้คนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโครงการพัฒนาจากรัฐซึ่งอาจ

เป็นตัวการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ด้ังเดิมอีก

ด้วย เช่น นโยบายการประกันราคาข้าวโพด เมื่อข้าวโพดมีราคาสูงทำให้ชาวบ้านเปล่ียนจากเกษตร

ด้ังเดิมมาปลูกข้าวโพด ขยายพื้นท่ีทำกินในเขตป่าเพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าสำหรับขายในจำนวนท่ีมาก

ขึ้น เนื่องจากพืชเชิงเด่ียวท่ีบุกรุกเข้าไปในป่าอนุรักษ์ และด้วยความต้องการเล้ียงปากท้องหากมีการ
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จับกุมแปลงพื้นท่ีปลูก ชาวบ้านก็จะขยายพื้นท่ีไปปลูกแปลงใหม่เป็นวัฏจักรไม่จบส้ิน ทำให้ผืนป่าถูก

เจาะไปเรื่อย ๆ อีกท้ังยังพึ่งพิงสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช และยาฆ่าหญ้าอันเป็นส่วนหนึ่งในตัวการ

สำคัญท่ีทำให้ระบบนิเวศเส่ือมโทรม  

  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้นำแนวคิด “คนอยู่ได้เพื่อป่าอยู่ได้” เป็นแนวคิดหลักใน

การทำงานในผืนป่าตะวันตกเพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขจึงได้ริเริ่มโครงการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตกด้วยการเสริมความรู้ รูปแบบ ตลอดจนทักษะการประกอบ

อาชีพท่ีเป็นมิตรกับผืนป่า โดยท่ีไม่ได้ไปเปล่ียนวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน แต่เป็นการปรับอะไร

บางอย่างให้เป็นระเบียบมากขึ้น ตลอดจนฟื้นคืนภูมิปัญญาเก่าแก่ของบางชุมชนซึ่งเป็น ส่ิงดีงามอยู่

แล้วให้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง บทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้

นำเสนอภาพของชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ไม่

เบียดเบียนธรรมชาติ คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้โดยไม่ต้องพึ่ง

นโยบายจากภาครัฐ 

ตัวอย่างท่ี 153  ...เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนในหมู่บ้านปลูกกาแฟไว้หลายร้อยต้น แต่ปล่อยท้ิงไว้ไม่มี

  การดูแล บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร ชุมชนไม่มีความรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับ

  พันธุ์ไม้ตัวนี้ ไม่รู้ว่าผลของมันเอาไปทำอะไรได้บ้าง หรือมีมูลค่าเป็นเงินตรามากน้อย

  แค่ไหน ต้นกาแฟจึงเติบโตกันเองตามยถากรรม แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับโอกาสนั้น 

  ล้มหายตายไปเสียเกือบหมด 

  “พอมูลนิธิเข้ามาส่งเสริมอาชีพเป็นมิตรกับป่า ถึงได้รู้ว่าบ้านเราก็มีของดีเหมือนกัน” 

  เขาหมายถึงมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

  “ด่ืมกาแฟท่ีนี่ นอกจากสดช่ืน และแก้หนาวแล้วยังได้รักษาป่าด้วยนะ” เพื่อนหนุ่ม

  ของซ้งสำทับพลางแอ่นอกยิ้มอย่างภูมิใจ 

  “กาแฟรักษาป่าได้อย่างไร” ผมวางคำถามลงพร้อมกับแก้วกาแฟท่ีเหลือเพียงรอย

  คราบสีน้ำตาลเข้ม ซ้งไม่ตอบในทันทีแต่รินน้ำชาดอกกาแฟให้ด่ืม… 

  ...ก่อนนั้นป่าเคยเป็นป่า แต่ระหว่างเวลาเดินทางมาถึงปัจจุบันท่ีเห็นหย่อมสีเขียว

  เมื่อมองลงมาจากฟ้าของวันนี้ พื้นท่ีของหมู่บ้านแม่กลองน้อยในวันก่อนหน้าก็ไม่ต่าง

  จากภาพข่าวเขาหัวล้านหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวในบางจังหวัด 



  188 

  ภาพอดีตกับปัจจุบันนั้นเคยมีความเหมือนกันและเคยมีความต่างกัน 

  ก่อนวันซ้งเกิด พ่อกับแม่รำลึกความหลังให้ฟังว่าท่ีนี่เคยเป็นดงฝ่ิน แต่หลังจากรัฐ

  ไทยมีมาตรการปราบปรามพืชส่ิงเสพติด ชาวบ้านก็ปรับเปล่ียนวิถีมาปลูกพืชผัก 

  อย่างอื่นทดแทน 

  ตามท่ีจำความได้ ซ้งเน้นว่าเป็นการปลูกเพื่อกิน 

  “สมัยเด็ก ๆ ผมชอบวิ่งเล่นในสวน เพราะมีผลไม้ให้กินเยอะแยะ ป่าไม้ร่มรื่น น้ำท่า

  ก็มีให้ใช้ไม่เคยขาด สนุกมาก ๆ เลย” 

  แต่เมื่อหมู่บ้านลำเนาไพรมีถนนพาดผ่าน พ่อค้าจากเมืองไกลก็เริ่มเดินทางมาเจรจา

  ธุรกิจขอซื้อพืชผักในราคาศิวิไล ท้ังยังแนะนำสารเคมีกำจัดหญ้าและศัตรูพืชไว้เป็น

  เพื่อนทุ่นแรง จากสวนครัวที่เคยหลากหลายจึงเหลือเพียง ‘กระหล่ำปลี’ ยืนเด่นอยู่

  ชนิดเดียว 

  ในยุคสมัยหนึ่งแทบทุกบ้านปลูกกันเป็นธรรมดา ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวของซ้งเพราะ

  เป็นสินค้าหลักท่ีพ่อค้าต้องการ เผลอไผลไม่ทันไรป่ารอบบ้านก็หายวับไปราวถูกเสก

  ด้วยเวทย์มนต์ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ดินแล้งร้อน เรื่องราวก็เข้าทางอีหรอบท่ีว่า 

  “พวกชาวเขาชอบทำลายป่า”... 

  “ผมหวังว่ากาแฟท่ีทำอยู่จะช่วยพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับคืนมา” เขาพูดระหว่าง

  กวาดตามองพื้นท่ีโล่งกว้างเบ้ืองหน้า 

  ในประโยคนั้นมีความถูกต้องแล้วกึ่งหนึ่ง ร่มไม้ท่ีเรานั่งใช้หลบร้อนนี้เป็นหลักฐานช้ัน

  ดีของความพยายามท่ีได้เริ่มต้นกันมาแล้ว... 

(กาแฟรักษาป่า EP 1) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความเกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์ท่ีผู้เขียนได้มีโอกาส

ไปเยือนหมู่บ้านแม่กลองน้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และได้ด่ืมกาแฟอันเป็นสินค้ายังชีพสำคัญ

ของคนในชุมชน หมู่บ้านแม่กลองน้อยเป็นชุมชนชาติพันธุ์ม้ง พื้นท่ีต้ังของหมู่บ้านอยู่ทางตอนเหนือใน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ละแวกชุมชนเดิมมีสภาพเป็นผืนป่าต้นน้ำ เป็นท่ีให้กำเนิดแม่น้ำแม่กลอง 

ก่อนหน้านี้คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรเชิงเด่ียวควบคู่ไปกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กระท่ัง
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ปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ริเริ่มการทำโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า โดยการ

ปรับเปล่ียนวิถีการทำเกษตรเชิงเด่ียวมาเป็นการปลูกกาแฟอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีและลบพื้นท่ีแล้ง

ร้อนให้มาเป็นผืนป่าสีเขียวของหมู่บ้านแม่กลองน้อย  

  การผลิตเนื้อหาในบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงเป็นการ

เปรียบเทียบระหว่างยุคสมัยท่ีชุมชนขานรับนโยบายจากภาครัฐและยุคสมัยท่ีชุมชนเริ่มหันมาประกอบ

อาชีพและมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง โดยช้ีให้เห็นว่าการทำเกษตรเชิงเด่ียวย่อมส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อพื้นท่ีต้นน้ำ เป็นการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า รวมถึงสุขภาพของคนในชุมชนจาก

การใช้สารเคมีทำเกษตร ซ้ำยังก่อให้เกิดภาวะหนี้สินไม่รู้จบ ในขณะท่ีการหันกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบ

ด้ังเดิม อาศัยทรัพยากรท่ีชุมชนมี องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ฯลฯ มาสร้างอาชีพ จะทำให้การประกอบ

อาชีพเป็นไปอย่างเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเอง และท่ีสำคัญคือไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  

ตัวอย่างท่ี 154 ...โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้จาก

  อาชีพด้ังเดิมและทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยู่เดิม ท้ังทางด้านผลผลิตท่ีไม่ใช่การเพาะปลูก

  พืชเชิงเด่ียว ตลอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา นำมาประยุกต์เป็นงานสร้างรายได้ 

  เพื่อให้ชุมชนลดการพึ่งพิงป่าให้มากท่ีสุด... 

  ...สำหรับในปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้นำเรื่องราว ผ้าทอจอมป่า อีกหนึ่งผลงานท่ี

  กำลังสร้างตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจและกำลังเติบโตในเรื่องการจัดการตัวเอง 

  กลุ่มผ้าทอจอมป่าเกิดจากการรวมตัวของหญิงสาวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและโผล่ว

  ท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจนถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง

  ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จากหลายหมู่บ้าน ปัจจุบันมี

  สมาชิกกว่า 100 คน 

  จุดเด่นของกลุ่มผ้าทอจอมป่า คือ การฟื้นคืนวิถีการทอผ้าภูมิปัญญาด้ังเดิมของ 

  ชุมชน มาประยุกต์เป็นงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ผ่านลวดลายเฉพาะถิ่น และ

  การย้อมด้ายแบบธรรมชาติทำให้ผ้าท่ีทอออกมาสีสันไม่ฉูดฉาด แต่ให้ความรู้สึก 

  สบายตาและเป็นธรรมชาติเอามาก ๆ แต่ก็มีบางส่วนท่ีเน้นสีสันผ่านการย้อมด้วยสี

  เคมีตามรสนิยมและความชอบส่วนบุคคลปะปนกันไป 
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  ในแต่ละปี สมาชิกจะผลิตผลงานออกมา มีท้ังแบบทอคนเดียวท้ังผืน หรือเป็นผืน

  ใหญ่ช่วยกันทอหลายๆ คน จนเสร็จเป็นผลงานพร้อมจำหน่าย นอกจากจะเป็น 

  รายได้แก่ครอบครัวของคนทอแล้ว ทางกลุ่มยังมีการบริหารจัดงานเงินทุนเป็นของ

  ตัวเอง... 

  แต่ท่ีมากไปกว่านั้น นอกจากหักรายได้มาไว้ในกองทุนแล้ว อีกส่วนหนึ่งของรายได้ยัง

  แบ่งไว้สำหรับการบริการจัดการด้านการดูแลทรัพยากรของชุมชน เป็นกองทุนให้

  คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีออกมาทำงานลาดตระเวนร่วมรักษาป่าได้ใช้เป็นค่าใช้จ่าย

  การเดินลาดตระเวนหรือเป็นค่าเสบียงระหว่างการทำงาน 

  นอกจากมีรายได้แล้ว ก็ยังแบ่งปันบางส่วนไว้สำหรับงานรักษาป่า ดังท่ีกล่าวไป 

  ข้างต้น ว่าป่าจะอยู่ได้ คนก็ต้องอยู่ได้ด้วย... 

(ภูมิปัญญาการทอผ้า กับงานรักษาผืนป่า) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความท่ีนำเสนอความสำเร็จจากโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็น

มิตรกับผืนป่าท่ีได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้โดยไม่เบียดเบียดหรือรุกรานป่าไม้ จะเห็นได้ว่าตัวบทได้ช้ีให้เห็นถึงความสวยงามของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีจุดเด่นคือการทำให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้โดยไม่ ต้องทำลาย

ส่ิงแวดล้อม 

  อีกตัวอย่างของการพยายามนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นท้องถิ่นท่ีเห็นได้ชัดคือ 

กรณี ‘โครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ท่ีขยายผลมาจาก 

‘โครงการเมืองต้นแบบสามเหล่ียม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน’ ของรัฐบาล คสช. เมื่อปี พ.ศ. 2559 ท่ี

ต้องการเปล่ียน 3 พื้นท่ี ได้แก่ อ. เบตง จ. ยะลา อ. สุไหงโกลก จ. นราธิวาส และ อ. หนองจิก จ. 

ปัตตานี เพื่อให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ ด้วยการต้ังเป้าว่าจะขยายรายได้ให้กับผู้คนในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยให้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบ (ศูนย์

อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2563: ออนไลน์) กระท่ังปี พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้

อนุมัติให้ อ.จะนะ จ.สงขลา กลายมาเป็นพื้นท่ีแห่งท่ี 4 ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พร้อม

ด้วยการนำของกิจการเอกชน 2 บริษัท ได้แก่ TPIPP และ IRPC และได้อนุมัติงบลงทุน 18,680 ล้าน

บาท โดยท่ีไม่ได้พูดคุยกับประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาก่อน ตามแผนการของโครงการนี้ 

พื้นท่ี 16,753 ไร่ใน 3 ตำบาล ได้แก่ ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตล่ิงชัน ของ อ.จะนะ จะถูก
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เปล่ียนเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ท่ีประกอบไปด้วยท่าเรือน้ำลึก เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและ

กระจายสินค้า เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า พื้นท่ีศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด รวมถึงเขตอุตสาหกรรมหนัก

และเบาต่าง ๆ และปัจจุบันมีโครงการนำร่องเกิดขึ้นแล้ว (The MATTER, 2563: ออนไลน์) 

  จากการดำเนินนโยบายของภาครัฐโดยมิได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชนจน

เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นท่ีกับภาครัฐ และคนในพื้นท่ีกันเอง

ระหว่างฝ่ายท่ีเห็นด้วยและฝ่ายท่ีเห็นด้วย ในงานด้านการส่ือสารจึงปรากฎการนำเสนอชุดความคิดท่ี

ขัดแย้งกันเกี่ยวกับโครงการจากท้ังส่ือของรัฐกับส่ือของกลุ่มองค์กรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่างท่ี 155 ...นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  

  โครงการเมืองต้นแบบท่ี 4 หรือโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ 

  เป็นโครงการท่ีดีและมีแนวโน้มทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีแน่นอน เพราะ

  ทางอุตสาหกรรมเองก็ผลักดันท่าเรือน้ำแหล่งท่ี 2 ท่ีจะเกิดขึ้นเหมือนกัน ซึ่งหาก

  โครงการเมืองต้นแบบท่ี 4 ดำเนินการและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 

  ประชาชนในพื้นท่ีก็ถือว่าจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์...พร้อมยืนยันว่าอุตสาหกรรมท่ี

  จะเกิดขึ้นไม่ทำลายส่ิงแวดล้อมแน่นอน เพราะมีกฎหมายเข้มงวดมาก... 

(ปธ.สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา หนุน โครงการเมืองต้นแบบ ท่ี 4 จะนะ  

มองเห็นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ดีขึ้น ยืนยัน ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อมแน่นอน) 

ตัวอย่างท่ี 156 นายชนธัญ แสงพุ่ม กล่าวอีกว่า ในความเห็นของ ศอ.บต. และส่วนราชการท่ีร่วม

  ดำเนินการ เห็นว่าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมจะมี

  ท้ังผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน การสนับสนุนหรือ

  การคัดค้านจะต้องมาจากการพิจารณาบนข้อมูลท่ีถูกต้อง ซึ่งหากพิจารณาในเชิงลึก

  แล้วจะพบว่า ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของท่าเรือสงขลาท่ีใกล้ท่ีสุดก็ไม่ได้ส่งผลให้

  การประมงชายฝ่ังหรือประมงพื้นบ้านเสียหายใด ๆ โรงไฟฟ้าท่ีจะสร้างใหม่ก็มีการใช้

  ก๊าซเหมือนกับโรงไฟฟ้าจะนะในพื้นท่ี ท่ีแทบจะไม่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมใด ๆ กับ

  ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ส่วนอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นก็มีความคล้ายกับส่วนอุตสาหกรรม

  โรจนะ ท่ีจังหวัดอยุธยา หรือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ท่ีจังหวัดชลบุรี เป็นตัวอย่าง

  โรงงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีการควบคุมส่ิงแวดล้อมท่ีดีในเขตอุตสาหกรรม

  ของตนเอง มีข้อร้องเรียนน้อยมาก การเสนอข้อมูลว่าสวนอุตสาหกรรมจะทำลาย
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  ระบบนิเวศชายฝ่ังจนทำให้ทะเลจะนะล่มสลายนั้นเป็นการวาดภาพผลกระทบเกิน

  จริง 

(รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผย โครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ  

เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต  

ประชาชนเกินร้อยละ 80 ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

และเห็นอนาคตของลูกหลานของตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไป) 

  ตัวอย่างข้างต้นคือข้อความส่วนหนึ่งจากบทความประเภทข่าวการให้สัมภาษณ์ท่ี

เผยแพร่ไนเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เนื้อหาแสดง

ถึงการประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการท่ีภาครัฐพยายามช้ีให้เห็นว่าผลจากการ

ดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อคนในพื้นท่ี  ส่วนในเรื่อง

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งท่ีประชาชนในพื้นท่ีแสดงความกังวลนั้นก็ได้

ช้ีให้เห็นว่าโครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมเนื่องจากมีมาตรการท่ีเข้มงวด โครงการ

จึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

ตัวอย่างท่ี 157 พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

  ประเทศ และนับวันจะยิ่งทวีบทบาทมากขึ้น ท้ังต่อชีวิตประจำวันและสังคมส่วนรวม 

  เนื่องจาก การขยายตัวของประชากร ชุมชนการอุตสาหกรรม การลงทุน การศึกษา 

  หรือแม้แต่การท่องเท่ียว 

  ...โครงการโรงไฟฟ้าจะนะจึงเป็นโครงการหนึ่งท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิต

  ไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2547 - 2558 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าใน

  ภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

  อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนค่อน ข้างสูง ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า

  ภาคใต้เพิ่มข้ึนถึง 1,500 เมกะวัตต์ ในขณะท่ีภาคใต้มีโรงไฟฟ้า ท่ีสามารถจ่ายไฟได้

  ตลอดเวลาประมาณ 1,100 เมกะวัตต์… 

  ...ดังนั้นภาคใต้จึงควรมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้นกว่าปัจจุบัน กฟผ. 

  เล็งเห็นว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนท่ีหลากหลายและยังเป็น
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  จังหวัดท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ประกอบกับเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งเช้ือเพลิง 

  ธรรมชาติ จากพื้นท่ีพัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย ท่ีสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า 

  ในช่วงระหว่างก่อสร้าง กฟผ. จัดสรรงบประมาณปีละ 5.1 ล้านบาททุกปี เพื่อ 

  พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน...โดยชุมชนเป็นผู้เสนอโครงการและบริหารโครงการ

  กันเอง เช่น จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา  

  ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสาธารณะ ปรับปรุงมัสยิด เป็นต้น 

  มีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน และ

  ตรงกับวัตถุดิบของชุมชนท่ีมีภายในท้องถิ่น สามารถดำเนินการประกอบอาชีพได้

  อย่างยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพ โดยอาศัยหลักการต่อยอด 

  นอกจากนี้ยังมีการปล่อยสัตว์น้ำลงคลองนาทับปีละ 1 ล้านตัว การมอบ 

  ทุนการศึกษา โครงการแว่นแก้ว การออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ค่ายเยาวชน และ

  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 

(โรงไฟฟ้าจะนะ) 

  บทความข้างต้นเป็นบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เนื้อหาแสดงถึงความเป็นมาในการดำเนินงานจัดสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นท่ี อำเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา ตัวบทโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นถึงความสำคัญของการจัดต้ังโครงการโดยอ้างถึงความ

มั่นคงในการผลิตไฟฟ้า อีกท้ังยังได้กล่าวอ้างถึงประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชนท้ังด้านการประกอบอาชีพและ

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

  จากการตัวอย่างท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์จากส่ือท่ีผลิตโดย

รัฐบาลท่ีได้กล่าวอ้างถึงประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย ตัวบทได้โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นถึงความสำคัญ

และประโยชน์ท่ีจะได้รับในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในขณะท่ี

ส่ือขององค์กรพัฒนาเอกชนเองก็ได้พยายามนำเสนอประเด็นด้านผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ต่อ

ส่ิงแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 

ตัวอย่างท่ี 158 ...หากมีการศึกษาผลกระทบจะพบว่า ทะเลจะนะคือแหล่งอาหาร และสายพานแห่ง

  อาชีพท่ีหล่อเล้ียงคนจะนะ 
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  นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นักเคล่ือนไหวด้านส่ิงแวดล้อมภาคใต้ ได้กล่าวถึง

  ผลกระทบในระยะยาวหากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรม นั่นคือโอกาสในการ 

  ประกอบอาชีพอย่างประมงพื้นบ้าน ซึ่งมันจะเปล่ียนวิถีชีวิตของคนจะนะไปอย่าง

  ส้ินเชิง 

  “นิคมอุตสาหกรรมครั้งนี้ได้กวาดพื้นท่ีท่ีติดกับทะเลท้ังหมดของอำเภอจะนะ ท่ี 

  กระทบแน่ ๆ ก็คือการประมงท้ังหมดจะค่อย ๆ หาย ทะเลท่ีเคยจับปลาได้ก็จะหมด

  ไป การมาของท่าเรือใหญ่ 3 ท่า จะทำให้สัตว์ทะเลต่าง ๆ หนีไปด้วย เพราะมีเรือเข้า

  ออกตลอดเวลา  

  คำว่าประมง เป็นสายพานแห่งอาชีพ มันไม่ได้มีแค่ชาวบ้านท่ีคอยจับปลา แต่ยังมี

  พ่อค้าคนกลางท่ีเอาปลาไปส่งตลาด แม่ค้าขายปลาท่ีอยู่ในตลาด ชาวบ้านท่ีเอาปลา

  มาทำปลาเค็ม ปลาแห้ง กะปิ มีคนซ่อมเรือ ซ่อมเครื่องยนต์เรือ และชาวบ้านท่ีทำ

  อวนปลา คนท่ีอยู่ติดริมทะเลเป็นคนจับปลาก็จริง แต่คนท่ีห่างจากทะเลออกมานิด

  หนึ่งก็จะเป็นสายพานของการทำประมงพื้นบ้าน คนเหล่านี้ได้รับผลกระทบแน่ ๆ 

  หากมีการสร้างนิคมข้ึนมา” 

  ...ชาวบ้านเคยต้ังคำถามกับ ศอ.บต. ว่า การเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมจะสร้าง

  อาชีพให้กับชาวบ้านจำนวนหนึ่งแสนตำแหน่ง ในจำนวนนี้มีตำแหน่งอะไรบ้างแต่ก็

  ยังไม่ได้คำตอบ เพราะอย่างท่ีทราบกันดีว่านิคมนี้เป็นนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง

  หน้าอนาคต เป็น SMART City หากเป็นลักษณะนี้ก็จะมีการใช้ AI ซะส่วนใหญ่ แต่

  การใช้แรงงานจะน้อย  

  แรงงานอาจเป็นแรงงานขั้นสูงอย่างวิศวะกร ยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าจะนะ 700 ไร่ มี

  การจ้างแรงงานเพียงร้อยกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นวิศวะกรและนายช่าง โอกาสท่ี 

  ชาวบ้านจะเข้าไปทำงานก็ยังมีน้อย เนื่องจากไม่สอดคล้องกับทักษะเดิมท่ีเขามี 

(นิคมอุตสาหกรรมจะนะ “หายนะ” ท่ีไม่ควรเกิด 

เหตุผลท่ีชาวบ้านต้องการหยุด “ผังเมืองสีม่วง”) 

ตัวอย่างท่ี 159 วันนี้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีแห่งนี้ มีสำนึกในการปกป้องทะเลอย่างเต็มเปี่ยม 

  พวกเราร่วมกันทำปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีฟูมฟักสัตว์น้ำวัยอ่อน ใช้อวนตาใหญ่



  195 

  ขึ้น เพื่อจับแต่สัตว์น้ำท่ีโตเต็มวัย พยายามส่งเสียงให้จำกัดหรือหยุดการทำประมง

  ด้วยเครื่องมือทำลายล้าง รวมท้ังยังพยายามเก็บขยะจากทะเลท่ีมาเกยริมชายหาด 

  เพื่อไม่ให้ลงไปในทะเลอีก พวกเราพยายามทำการตลาดและขนส่งปลาปูกุ้งหอยหมึก

  กั้งสด ๆ จากทะเลไปสู่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องใส่สารเคมีใด ๆ ความพยายามเหล่านี้ 

  กำลังเติบโต ทะเลกำลังฟื้นตัว ทะเลคือธนาคารท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก ไม่ต้องมีใคร

  เล้ียง ไม่ต้องให้อาหาร ต้อนรับทุกคนท่ีมีแรงมาลงเรือทำการประมงโดยไม่ต้องมีวุฒิ 

  ขอเพียงแต่ให้มีสำนึกของการอนุรักษ์ ปลาปูกุ้งหอยหมึกกั้ง สัตว์ทะเลอื่น  ๆ กำลัง

  ค่อย ๆ เพิ่มจำนวน ทะเลจึงกลายเป็นความหวังไม่เฉพาะของชุมชนชาวประมง แต่

  รวมถึงของคนท้ังโลก และนี่คือทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  แต่ในท่ามกลางสถานการณ์การฟื้นตัวของทะเล โดยเฉพาะพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลจะนะ 

  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปจนถึงปลายแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กลับมี

  ความเส่ียงท่ีทะเลแถบนี้จะถูกคุกคามอย่างรุนแรง นั่นคือการคุกคามจากโครงการ

  ขนาดใหญ่ท่ีจะทำร้ายไม่เฉพาะทะเล แต่จะทำลายชุมชน ทำลายผืนดินสายน้ำ และ

  อากาศด้วย 

  ...การรวมตัวของพี่น้องประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีจะนะ เทพา และปัตตานีในวันนี้  

  รวมท้ังเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ ศิลปิน ส่ือมวลชน นักพัฒนาเอกชน 

  นักศึกษา เยาวชน และผู้ท่ีหวังเห็นการพัฒนาท่ียั่งยืนในวันนี้ เป็นการยืนยันถึงความ

  จำเป็นท่ีต้องการสานพลังความเป็นเครือข่ายท่ีเหนียวแน่น และร่วมกันปกป้องฐาน

  ทรัพยากร ฐานชีวิตของผู้คนให้พ้นจากหายนะจากการพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับวิถี

  ชีวิตท่ีสุขสงบและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

  เราท้ังหลายขอประกาศว่า เราจะร่วมกันปกป้องทะเลอันอุดม อากาศท่ีบริสุทธิ์  

  แผ่นดินท่ีสมบูรณ์ และวิถีวัฒนธรรมของผู้คนท่ีสุขสงบแห่งนี้ ให้ปลอดภัยจาก 

  โรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งท่ี 2 และโครงการขนาดใหญ่ใด ๆ ท่ีชุมชน

  ไม่ต้องการเราจะสร้างสังคมใหม่ร่วมกัน สังคมท่ีมีประชาธิปไตยท่ีแท้จริง สังคมท่ี

  ประชาชนมีสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง มีสิทธิในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

  ด้วยตนเอง เพื่ออนาคตของเราเอง ของลูกหลาน ของพืชและสัตว์นานาชนิด รวมถึง

  ของโลกท่ีต้องการความยั่งยืนด้วย 
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(เรือเรนโบว์วอร์ริเออร์ ร่วมขบวนเรือประมงพื้นบา้น 

ประกาศเจตนารมณ์หยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความจากเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เนื้อหาบทความ

ได้นำเสนอภาพของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นท่ี โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลท่ีเป็นส่วน

หนึ่งในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ทำให้คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้จนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ อีกท้ังคนในชุมชนต่างก็มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับ

ธรรมชาติ แต่ภาพความสวยงามเหล่านี้อาจจะหายไปเมื่อมีโครงการจากรัฐบาลเข้ามาแทรกแซง 

เนื่องจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ซ้ำอาจทำลายวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมด้ังเดิมของคนท้องถิ่น  

  จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการพยายามสร้างความหมายลบให้กับโครงการขนาด

ใหญ่ของรัฐ โดยช้ีให้เห็นว่าโครงการจากรัฐบาลเป็นตัวการทำลายธรรมชาติ  หากเกิดการจัดต้ัง

โครงการอาจส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลสูญหายจนคนในชุมชนไม่อาจ

ประกอบอาชีพด้ังเดิมได้ โครงการเหล่านี้จึงไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามท่ี

ภาครัฐกล่าวอ้างได้ อีกท้ังยังอาจทำให้วัฒนธรรมด้ังเดิมของคนในพื้นท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไป 

ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการประกอบสร้างวาทกรรมส่ิงแวดล้อมโดยใช้แนวคิดเรื่องความเป็น

ท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับวาทกรรมการพัฒนา โดยการนำเสนอถึงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมด้ังเดิมของประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นวิถีชีวิตท่ีพอเพียง ไม่เบียดเบียน

ธรรมชาติ 

  จากตัวอย่างท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้  แสดงให้เห็นถึงการปะทะกันของวาทกรรม

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอุดมการณ์ต่างกัน รัฐได้พยายามนำเสนอวาทกรรมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคือ

สัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าด้านการดำรงชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ี

ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มิใช่รักษาไว้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  แนวคิดเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสนับสนุนระบบอุตสาหกรรมนิยม

ท่ีมองว่า ส่ิงท่ีใหญ่โตคือส่ิงท่ีสวยงาม และส่ิงท่ีวัดไม่ได้คือส่ิงท่ีไม่มีความสลักสำคัญ และถึงแม้จะมีการ

นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีมุ่งหาความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

มาปรับใช้อยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกระแสอนุรักษ์ของสังคมโลก แต่ใน
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เชิงปฏิบัติแล้วผลจากการดำเนินนโยบายยิ่งทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วจนไม่

อาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างสมดุลได้  

  อีกท้ังมาตรการทางกฎหมายอันเป็นเครื่องมือของรัฐในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

นั้นก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 นั้น ได้เน้นการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมทางด้านกายภาพ เช่น ปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ แต่ให้

ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยมาก ท้ังยังนำเอามนุษย์เป็น

ตัวตั้งและนำเอาส่ิงแวดล้อมมาใช้เป็น ‘ประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน’ (มาตรา 4) (กิตติคุณ 

ธรรมศิริ, 2548: 2) ประกอบกับการท่ีสังคมไทยให้ความสำคัญกับวาทกรรมกระแสหลักเป็นสำคัญ 

รวมท้ังส่ือมวลชนส่วนใหญ่ในไทยเองก็นำเสนอเนื้อหาสนับสนุนวัฒนธรรมบริโภคนิยมท่ีชักชวนให้

ผู้คนบริโภคในส่ิงท่ีเกินความจำเป็น ปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร 

  ผลจากแนวคิดดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำให้

ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรต้องออกมาเคล่ือนไหวโดยการผลิตส่ือเพื่อตอบโต้วาทกรรมดังกล่าว และ

เพื่อให้สังคมหันมาให้ความสนใจกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการพยายามนำเสนอวาทกรรมการพึ่งพิง

ธรรมชาติซึ่งมีฐานมาจากแนวคิดแบบนิเวศน์นิยม ท่ีมองว่าธรรมชาติคือองค์รวม มนุษย์เป็นเพียงส่วน

หนึ่งของธรรมชาติ ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ทรัพยากรธรรมชาติควรจะรักษาไว้เพื่อความยั่งยืน

มากกว่า เนื่องจากมนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกัน มนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงธรรมชาติในการ

ดำรงชีวิต การรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้จึงเป็นเสมือนหลักประกันว่ามนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตอยู่

ได้ในระยะยาว  

  แม้ว่ากระแสอนุรักษ์ในสังคมโลกในปัจจุบันจะพยายามนำเสนอแนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เพื่อหาสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักษาทรัยากรธรรมชาติ แต่การนำแนวคิด

ดังกล่าวมาปรับใช้ตามท่ีรัฐบาลไทยปฏิบัติ กลับแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติได้

จริง การหาความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถลดทอน

ความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดล้อมโลกได้ แนวคิดแบบนิเวศน์นิยมจึงเป็นทางออกท่ีมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรเลือกใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤตท่ีเกิดขึ้น แม้ว่าแนวคิดนี้จะไม่ใช่แนวคิดกระแสหลักท่ี

สังคมโลกให้ความสำคัญอย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม  



  198 

 5.2 อิทธิพลของวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่มีต่อสังคม 

  ตามแนวคิดเรื่องวาทกรรมของ ฟาน ไดก์ (van Dijk) นั้น วาทกรรมมีบทบาทสำคัญ

ในการครอบงำทางความคิด เริ่มจากกลุ่มผู้มีอำนาจในสังคม เช่น นักการเมือง นักวิชาการ ฯลฯ 

ควบคุมวาทกรรมเพื่อส่ือทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ และอุดมการณ์ท่ีเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายตน เมื่อคน

ในสังคมถูกครอบงำทางความคิด ก็จะประพฤติปฏิบัติตามความคิดความเช่ือนั้น ๆ กลุ่มผู้มีอำนาจใน

สังคมจึงสามารถควบคุมคนในสังคมได้ตามท่ีตนต้องการโดยผ่านวาทกรรมนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ตาม

มุมมองของ ฟาน ไดก์ อุดมการณ์และการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นส่ิงไม่ดี

เสมอไป ไม่จำกัดอยู่เพียงการศึกษาอุดมการณ์ในฐานะเครื่องมือของผู้มีอำนาจมากกว่าในสังคม เรา

อาจศึกษาอุดมการณ์ของกลุ่มอื่นท่ีต่อต้านกลุ่มผู้มีอำนาจ หรือศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ท่ีแข่งขัน

กันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 17) 

  จากแนวคิดข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าวาทกรรมมีอิทธิพลต่อการครอบงำทาง

ความคิดของคนในสังคม และเมื่อคนในสังคมมีความคิดความเช่ือตามอุดมการณ์ท่ีเผยแพร่นั้นแล้ว 

อาจส่งผลให้คนในสังคมเกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตวาทกรรม เมื่อ

พิจารณาจากอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในวาทกรรมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรอาจ

ส่งอิทธิพลต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งผู้วิจัยจะจำแนกออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กระแสอนุรักษ์

ในสังคมไทยปัจจุบัน 2) กิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสังคม  

  5.2.1 กระแสอนุรักษ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 

  เมื่อพิจารณากลุ่มข้อมูลบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะ

เห็นได้ว่าผู้ผลิตมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่บทความเพื่อให้สังคมได้เกิดความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น การผลิตวาทกรรมอาจก่อให้เกิดกระแสสังคมท่ี

ต่ืนตัวทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการผลิตซ้ำชุดความคิดในประเด็นท่ีสังคมให้ความ

สนใจ จะยิ่งส่งผลใหก้ระแสการอนุรักษ์หรือแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมมีความต่อเนื่องในสังคม และมี

ส่วนทำให้สาธารณชนเกิดความตระหนักรู้หรือเกิดการกระทำบางอย่างเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ต่อไป 

  การผลิตซ้ำตัวบทในประเด็นท่ีสังคมกำลังให้ความสนใจ นอกจากจะเป็นการ

ตอบสนองความต้องการบริโภคของผู้อ่านแล้ว ยังมีบทบาททำให้สถานการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ ยังคง

มีอยู่ในสังคมอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ข่าวคดีการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร  
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  กรณีการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวรมีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ท่ี นายเปรมชัย 

กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) พร้อม

พวกอีก 3 คน ได้เข้าไปต้ังแคมป์ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกในวันท่ี 3 

กุมภาพันธ์ ในเส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง – หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ต่อมาพบว่าคณะของนาย

เปรมชัยไม่ได้เดินทางไปถึงหน่วยพิ ทักษ์ป่ามหาราชและมาพบอยู่บริเวณห้วยปะซิ ในวันท่ี 4 

กุมภาพันธ์ พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนและซากสัตว์ป่า ได้แก่ ซากเก้ง ซากไก่ฟ้าหลังเทา และซาก

เสือดำท่ีถูกชำแหละถลกหนัง เจ้าหน้าท่ีจึงได้ควบคุมมาท่ีสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อนำส่ง

ดำเนินคดีในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

  เหตุการณ์นี้นับเป็นประเด็นทางส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็น

จำนวนมาก โดยมีเฟซบุก๊แฟนเพจท่ีใช้ช่ือว่า ‘คนอนุรักษ์’ เป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นเป็นท่ีแรก มียอดแชร์

โพสต์ดังกล่าวกว่าสองหมื่นครั้ง เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จนส่ือหลายสำนักได้นำเหตุการณ์

ดังกล่าวไปตีแผ่อย่างเป็นวงกว้างในเวลาต่อมา รวมท้ังมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเองในฐานะผู้ผลิตส่ือ

เกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมโดยตรงก็ได้นำประเด็นนี้มาเผยแพร่สู่สังคมอย่างเข้มข้น 

  จากการศึกษากลุ่มข้อมูลพบว่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ผลิตบทความมีเนื้อหา

เกี่ยวกับข่าวการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวรโดยเฉพาะ จำนวนท้ังหมด 98 บทความ ซึ่งนับว่าเป็น

จำนวนท่ีมากเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวเหตุกาณณ์อื่น ๆ และจากสถิติโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเอง

พบว่า ข่าวส่ิงแวดล้อมท่ีคนในสังคมให้ความสนใจมากท่ีสุดในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา คือข่าวเรื่องคดีการล่า

เสือดำ  

  จากสถิตินี้อาจกล่าวได้ว่า การผลิตตัวบทในประเด็นท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจ จะช่วยขับเคล่ือนความคิดของคนในสังคมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคส่ือเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

และเมื่อผู้อ่านได้บริโภคตัวบทท่ีแฝงชุดความคิดต่าง ๆ แล้ว จะทำให้ผู้อ่านมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือตามชุด

ความคิดนั้น ๆ เนื่องจากตัวบทมีความน่าเช่ือถือจากการเผยแพร่ผ่านกลวิธีทางภาษาในลักษณะต่าง ๆ 

ประกอบกับการเผยแพร่ชุดความคิดบนพื้นท่ีออนไลน์ซึ่งมีจุดเด่นคือการส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการทำหน้าท่ีส่ือโดยการส่งต่อข่าวสารต่อกันไปอย่างไร้ข้อจำกัด 

ส่งผลให้ชุดความคิดถูกส่งต่อไปได้อย่างกว้างขวาง เกิดแรงกระเพื่อมให้สังคมหันมาสนใจสถานการณ์

ดังกล่าวได้เพียงช่ัวข้ามคืน 
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  เมื่อสาธารณชนให้ความสนใจกับคดีความมากขึ้น ผลลัพธ์จากการผลิตตัวบทจึงไม่ได้

ทำหน้าท่ีแค่ชักจูงความคิดของคนในสังคม ให้ เกิดความตระหนักในเรื่องความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังขับเคล่ือนทางความคิดของคนในสังคมให้เกิดการกระทำ

บางอย่างขึ้นจนเกิดเป็นกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสังคม เช่น การประณามผู้ร้ายในคดีความ 

ความสนใจในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเสือดำ การเกิดวลี ‘เสือดำต้องไม่ตายฟรี’ เป็นต้น ดังนั้น ผล

จากการผลิตซ้ำตัวบทในประเด็นท่ีคนในสังคมให้ความสนใจ นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจแก่ผู้อ่านแล้ว ยังสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดล้อม จนเกิด

เป็นกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสังคม 

  5.2.2 กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคม 

  นอกจากตัวบทจะมีอิทธิพลในการทำให้สถานการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อมในสังคมเกิดความต่อเนื่องและปลุกกระแสการอนุรักษ์ให้คนในสังคมเกิดความต่ืนตัวแล้ว 

ตัวบทอาจส่งอิทธิพลทำให้คนในสังคมเกิดพฤติกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

กล่าวคือ เมื่อตัวบทเผยแพร่ไปสู่ผู้อ่าน นอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องส่ิงแวดล้อม

ให้กับผู้อ่าน และโน้มน้าวให้ผู้อ่านเช่ือตามอุดมการณ์แล้ว ยังนำไปสู่การเกิดกิจกรรมในสังคมอีกด้วย  

  ตัวอย่างเช่นการผลิตซ้ำวาทกรรมเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 

การท่ีมูลนิธิได้เผยแพร่บทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ผ่านชุด

ความคิดในลักษณะของการยกย่องคุณงามความดีและความเสียสละในหน้าท่ีการงานของกลุ่มคนท่ีมี

อาชีพพิทักษ์ป่า ผ่านการใช้กลวิธีทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้ในบทท่ี 3 จะ

ช่วยโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ มีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องเล่าต่าง ๆ และตระหนักได้ถึง

ความสำคัญของอาชีพผู้พิทักษ์ป่า จนอาจส่งผลให้เกิดการกระทำท่ีแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจท่ีมี

ต่อผู้พิทักษ์ป่าได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวอย่างท่ี 160 เมื่อสองปีก่อน ผมจำได้ว่ารายการสารคดีของช่องไทยพีบีเอสมาสัมภาษณ์เรื่องราว

  ชีวิตของคุณสืบ นาคะเสถียร เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี การเสียชีวิตของท่าน 

  ผมพูดไปได้ไม่นานก็ขอพักสักครู่ เมื่อกล้ันน้ำตาไม่อยู่ 

  ผมอาจโชคดีกว่าหลายคน ท่ีมีโอกาสรู้จักพี่สืบ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

  ห้วยขาแข้ง แม้อายุจะห่างกันสิบกว่าปี แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนสารคดีกับ
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  ข้าราชการกรมป่าไม้ค่อนข้างแน่นแฟ้นจนหลายครั้งพี่สืบผู้เป็นคนไม่ค่อยพูด กลับ

  เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เพื่อนต่างวัยฟัง 

  หลังสัมภาษณ์เสร็จ น้อง ๆ ผู้ผลิตรายการเล่าให้ฟังว่า หลายครั้งท่ีไปคุยกับผู้เคย

  แวดล้อมคุณสืบ บางคนน้ำตาไหล น้อง ๆ แปลกใจมากว่าพี่สืบตายไปยี่สิบกว่าปีแล้ว 

  ทำไมคนจึงอาลัยกันจนถึงทุกวันนี้ 

  ผมเช่ือว่าการตายของ สืบ นาคะเสถียร คงสะเทือนใจคนจำนวนมาก เพราะในชีวิต

  จริง คงมีหลายคนท่ียอมสละชีวิตเพื่อผู้คนท่ีรัก หรือเพื่อผู้คนในสังคม แต่คงมีไม่กี่คน

  ท่ีทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า สุดท้ายยอมฆ่าตัวตายเพื่อบอกให้

  โลกรับรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับปัญหาในป่าห้วยขาแข้ง 

  ผมเช่ือว่าพี่สืบคงไม่รู้หรอกว่า การตายของเขาจะสร้างแรงส่ันสะเทือนได้มากน้อย

  เพียงใด เพียงแต่เขามีความเป็นลูกผู้ชายในวิถีของเขา ท่ีทำอะไรได้ไม่สำเร็จก็เอา

  ชีวิตเข้าแลก… 

(หนังสือ – The Last Hero ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร) 

  แม้ว่า สืบ นาคะเสถียร จะเสียชีวิตไปแล้วกว่า 30 ปี แต่การผลิตซ้ำเรื่องราวชีวิต

และการทำงาน โดยการนำเสนอถึงความยากลำบากในการปฏิบั ติ งาน ด้านการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผ่านการใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสะเทือน

ใจ และเป็นการตอกย้ำให้ สืบ นาคะเสถียร กลายเป็นเสมือนภาพตัวแทนของผู้ทำอาชีพพิทักษ์ป่า เมื่อ

ผู้อ่านบริโภคบทความท่ีแฝงด้วยชุดความคิดต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความศรัทธาในตัว สืบ นาคะเสถียร 

และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพพิทักษ์ป่า และอาจส่งผลทำให้เกิดการกระทำท่ีเป็นการ

แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจในระดับต่าง ๆ เช่น การสนใจศึกษาเรื่องราวการทำงานของอาชีพผู้

พิทักษ์ป่า การเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในวันสืบนาคะเสถียร การระดมทุนบริจาคเพื่อสนับสนุนการ

ทำงานของผู้พิทักษ์ป่า เป็นต้น  

  อีกกรณีท่ีเห็นได้ชัดคือ ข่าวการล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวรท่ีนอกจากจะทำให้เกิด

กระแส ‘เสือดำต้องไม่ตายฟรี’ ของคนในสังคมแล้ว ยังส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางสังคมหลากหลาย

รูปแบบท่ีเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเสือดำ เช่น การออกแถลงการณ์จากเครือข่ายกลุ่ม
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อนุรักษ์ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ การสร้างสรรค์งานศิลปะภาพเสือดำจากศิลปิน การระดมทุนสนับสนุน

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคดีความ การจัดเสวนาเกี่ยวกับคดีความและการอนุรักษ์เสือในประเทศไทย 

ตัวอย่างท่ี 161   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดฅนรักษ์ป่า ในวัน

  เสาร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าหอ

  ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

  พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมโดย

  องค์กรอนุรักษ์ เวทีความรู้สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม การออกร้านจำหน่ายของท่ีระลึก

  และกิจกรรมระดมทุนด้านส่ิงแวดล้อม กิจกรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์... 

  และขอเชิญสาธารณชนร่วมกิจกรรมกิจกรรม ตลาดนัดฅนรักษ์ป่า ชวนทุกท่าน ร่วม

  แสดงความเห็นต่อคดีเสือดำ ผ่านทางโซเช่ียลมีเดีย ไม่ว่าจะเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ 

  อินสตาแกรม ผ่านแฮชแท็ก #ตลาดนัดฅนรักษ์ป่า พร้อมต้ังค่าเป็นสาธารณะ เพื่อ

  ร่วมแสดงออก ในการทวงคืนความเป็นธรรมให้ผืนป่า และสัตว์ป่าของไทย... 

(ตลาดนัดคนรักษ์ป่า) 

  ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทความจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีได้เชิญชวนสาธารณชนเข้า

ร่วมกิจกรรม ‘ตลาดนัดฅนรักษ์ป่า’ เพื่อแสดงออกถึงการติดตามคดีล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวร 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมท่ีให้มีองค์กรส่ิงแวดล้อมหลายองค์กรร่วมขึ้นเวทีแสดงพลังและความ

คิดเห็นต่อคดีเสือดำ อาทิ กลุ่มใบไม้ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มฅ.ฅนทำทาง A CALL for Animal Rights 

Thailand สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กลุ่มเพื่อนทับลาน WildAid Thailand 

TRAFFIC นักศึกษาชมรมอนุรักษ์จากหลายสถาบัน ฯลฯ ตลอดจนนักวิชาการหลายคนท่ีผลัดเปล่ียน

ขึ้นมาให้ความรู้เกี่ยวกับผืนป่า สัตว์ป่า ระบบนิเวศผืนป่า 

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงการแสดงดนตรีสลับ ศิลปินที่มาร่วมงานเกือบท้ังหมด 

คือ นักดนตรีท่ีมีเพลงพิเศษเกี่ยวกับ ‘เสือดำ’ อาทิ คุณสุเมธ องอาจ คุณใหม่ วงสิบล้อ คุณเดช อัสดง 

คุณตะวันฉาย หงษ์วิไล วงพนาไรห์ม วง 25 hours รวมไปถึงกิจกรรมการออกร้านค้าของเหล่า

อาสาสมัครทางส่ิงแวดล้อมท่ีมาจำหน่ายสินค้าพิเศษท่ีมีเสือดำเป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้จากการ

จำหน่ายสินค้าภายในงานไปบริจาคให้องค์กรส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ในกิจกรรมรักษาผืนป่า กิจกรรม

ดังกล่าวก่อให้เกิดการรวมตัวของสาธารณชนท่ีไม่ใช่เพียงแค่นักอนุรักษ์ สะท้อนให้เห็นว่ากระแสข่าว
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ช่วยปลุกจิตสำนึกแก่สาธารณชนจำนวนไม่น้อยท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของกรณีข่าวจนสามารถ

ออกมาเคล่ือนไหวเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจในส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในสังคม 

   อีกตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือการผลิตวาทกรรมเรื่องการสร้างเข่ือนแม่วงก์ ท่ีทางมูลนิธิ

ได้มีการผลิตบทความเพื่อต่อต้านการสร้างเข่ือนมาโดยตลอด ท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ

ของผืนป่าตะวันตก ความสำคัญของเสือโคร่ง ผลกระทบจากการสร้างเข่ือน ฯลฯ เพื่อแสดงออกว่า

นโยบายการสร้างเข่ือนของรัฐเป็นการดำเนินงานท่ีไม่ควรเกิดขึ้น และยิ่งในช่วงกระแสข่าวการอนุมัติ

การก่อสร้างจากรัฐบาลยิ่งทำให้เกิดการผลิตซ้ำวาทกรรมมากขึ้น 

  โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ เป็นโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของกรม

ชลประทาน กั้นแม่น้ำแม่วงก์บริเวณเขาชนกัน หรือเขาสบกก พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลแม่เลย์ 

อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนอยู่ในเขตตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างได้รับการศึกษาความเป็นไปได้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่ไม่ได้รับ

ความเห็นชอบ จนกระท่ังได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 

พ.ศ. 2555 โดยให้เหตุผลว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

บริเวณลุ่มน้ำสะแกกรัง (สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน, 2558: ออนไลน์) 

  การอนุมัติก่อสร้างโครงการจากรัฐบาลโดยท่ีไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนถึงความคุ้มค่าและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โครงการ

ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ในช่วงระยะเวลาท่ีโครงการได้รับ

ความเห็นชอบนั้นเอง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงเกิดการเคล่ือนไหวเพื่อท้วงติงโครงการ ในด้านงาน

ส่ือสารเองก็เกิดการผลิตบทความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์เพิ่มขึ้นเพื่อแสดงความไม่เห็น

ด้วยกับโครงการ ท้ังการนำเสนอข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการสร้างเขื่อน การสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังสัตว์ป่าและป่า การเปิดเผยข้อมูลความไม่ชอบมาพากลต่อโครงการบริหาร

จัดการน้ำ  

ตัวอย่างท่ี 162 เอกสารเหตุผลในการคัดค้านโครงการเข่ือนแม่วงก์ เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้น โดย 

  เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นเหตุผละผลจาก

  การศึกษา ท้ังการลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ีและการศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยนักวิชาการ

  และผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละอาชีพท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อม… 
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  เอกสารเหตุผลในการคัดค้านโครงการเข่ือนแม่วงก์ของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้าน

  ส่ิงแวดล้อมฉบับนี้ เป็นการนำเสนอบทความในประเด็นท่ีมีนัยสำคัญต่อการคัดค้าน

  โครงการเขื่อนแม่วงก์ ประกอบด้วย คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและระบบนิเวศ

  ของป่าท่ีราบริมน้ำแม่วงท่ีจะได้รับผลกระทบหากมีโครงการเขื่อนแม่วงก์ ประเด็น

  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ข้อสังเกตในการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทาง 

  เศรษฐศาสตร์ ธรรมาภิบาลในกระบวนการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

  และทางออกในการจัดการน้ำของพื้นท่ี 

(เหตุผลในการคัดค้านโครงการเข่ือนแม่วงก์) 

  ตัวอย่างข้างต้นคือบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็น

บทความท่ีมีเนื้อหาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์โดยเฉพาะ ผู้ผลิต

บทความได้รวบรวมเหตุผลในการคัดค้านโครงการด้วยการนำเสนอข้อมูลทางด้านงานวิชาการใน

ประเด็นท่ีหลากหลาย ท้ังความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบจากการก่อสร้าง ความคุ้มค่าใน

การก่อสร้าง เพื่อให้สาธารณชนและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติ

โครงการ 

  นอกจากการผลิตบทความเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อโครงการเข่ือนแม่วงก์แล้ว 

มูลนิธิยังได้ออกแถลงการณ์ด้วยการรวมพลลงช่ือและยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในวันท่ี 9 กันยายน 2556 ก่อนประกาศกิจกรรมเดินเท้าจาก

หน่วยพิ ทักษ์ป่ าแม่ เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จ.นครสวรรค์ ถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 388 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกในการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

(มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2561: ออนไลน์)  

  การผลิตบทความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ รวมถึงการประกาศแสดง

การคัดค้านด้วยการเดินเท้าช่วยทำให้เกิดกระแสการต่อต้านเข่ือนแม่วงก์ไม่เพียงในแวดวงอนุรักษ์ แต่

ได้สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียท่ีมีการพูดถึงเรื่องนี้จน

กลายเป็นกระแส ส่งผลให้มีผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมเดินรณรงค์นับหมื่นคน โดยเฉพาะ

ศิลปินหรือบุคคลมีช่ือเสียงท่ีถือว่าช่วยกระพือกระแสได้มาก เกิดแนวร่วมท่ีถ่ายภาพและถ่ายทอด

เรื่องราวการเดินทางผ่านส่ือออนไลน์ส่วนตัวจนเกิดเป็นคล่ืนแห่งการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ท่ีสุดนับต้ังแต่

การต่อต้านเข่ือนน้ำโจน (MGR Online, 2557: ออนไลน์) 
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  ปรากฏการณ์ต้านเข่ือนแม่วงก์ท่ีนำมวลชนจำนวนนับหมื่นเข้ามารวมพลังต่อต้านได้

สำเร็จนั้น ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญท่ีทำให้สาธารณชนหันมาให้ความสนใจในสถานการณ์การ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น การรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมากยิ่งส่งผลให้เกิดกระแสการต่อต้าน

จนสามารถส่งสารไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และนำไปสู่การชะลอการพิจารณาก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ในท่ีสุด  

  จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการผลิตวาทกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านบทความท่ี

เผยแพร่ในเว็บไซต์นั้นได้มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวความคิดผู้อ่านให้คล้อยตามอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ผ่าน

กลวิธีทางภาษา นอกจากจะทำให้ผู้อ่านเช่ือตามในชุดความคิดแล้ว ยังส่งผลให้สาธารณชนเกิดการ

กระทำหรือกิจกรรมทางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการสร้างวาทกรรมท่ีสามารถชักจูง

ความคิดของคนในสังคมให้เช่ือตามอุดมการณ์ของผู้ผลิตจนนำไปสู่การปฏิบัติภาคสังคม 

 5.3 สรุปวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมในวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียร 

  จากการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่าแนวคิดทางสังคมได้

มีอิทธิพลต่อการผลิตวาทกรรมส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เนื่องจากสังคมไทยให้

ความสำคัญกับวาทกรรมกระแสหลัก คือนโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดย

มิได้คำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพราะรัฐมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิดว่าควรจะ

นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับสาธารณชนไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม

เท่าท่ีควร ส่งผลให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรออกมาเคล่ือนไหวในลักษณะขององค์กรพัฒนาเอกชน 

เนื่องจากมองว่าควรจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อความยั่งยืนในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากกว่า  

  จากอุดมการณ์ในเรื่องส่ิงแวดล้อมท่ีไม่สอดคล้องกันนี้เอง ในด้านงานส่ือสารจึงมีการ

ปะทะกันของวาทกรรมสองขั้ว ระหว่างวาทกรรมกระแสหลักท่ีผลิตโดยรัฐกับวาทกรรมต่อต้านท่ีผลิต

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยรัฐได้พยายามนำเสนอภาพการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้

ผลิตวาทกรรมต่อต้าน ท่ีมุ่ งเน้นวิพากษ์การดำเนินงานของรัฐ โดยนำเสนอความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสรรพชีวิต และผลกระทบจากการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไร้ขีดจำกัดของรัฐ 
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  นอกจากสังคมจะมีอิทธิพลต่อการผลิตวาทกรรมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรแล้ว ผล

จากการผลิตวาทกรรมก็อาจส่งอิทธิพลต่อสังคมเช่นกัน เนื่องจากอุดมการณ์ท่ีเผยแพร่ผ่านวาทกรรม

อาจมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวความคิดให้คนในสังคมเช่ือตามอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ในตัวบท และอาจ

ส่งผลให้คนในสังคมเกิดการกระทำบางอย่างตามส่ิงท่ีผู้ผลิตปรารถนา ผลจากการผลิตซ้ำเรื่องราวเกี่ยว

ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมจะทำให้ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นกระแสในสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคตัวบทท่ีแฝงด้วยอุดมการณ์บางอย่าง สามารถโน้มน้าว

ความคิดให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในเรื่องความสำคัญของส่ิงแวดล้อม จนกระท่ังสามารถ ชักจูง

ความคิดของคนในสังคมให้เกิดการกระทำท่ีแสดงออกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนำไปสู่การ

เปล่ียนแปลงบางอย่างในสังคมได้ 

  การศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในด้านอิทธิพลของวาทกรรม

ท่ีมีต่อสังคมแสดงให้เห็นว่า วาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นวาทกรรม

กระแสรองท่ีมีบทบาทในการต่อต้านวาทกรรมกระแสหลักจากรัฐ ผลจากการผลิตวาทกรรม ได้มี

บทบาทในการสร้างจิตสำนึกในเรื่องส่ิงแวดล้อมแก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสถานการณ์

ปัญหาส่ิงแวดล้อม และในบางครั้งวาทกรรมกระแสรองจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็ได้สร้างความหมาย

แทนท่ีวาทกรรมกระแสหลักจากรัฐ สามารถเปล่ียนเจตคติของคนในสังคมในบางเหตุการณ์ ให้มี

ความคิดคล้อยตามอุดมการณ์ของมูลนิธิ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์ไม่มากก็น้อยตามแต่บุคคล 

และอาจนำไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น กรณีการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ท่ีทำให้เห็นว่า

พลังของวาทกรรมมีอำนาจในการกำหนดความคิดผู้คนและนำไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมตามท่ี

ผู้ผลิตวาทกรรมคาดหวังได้ 

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิต

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท้ังหมดนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภาษาในด้านท่ี

เกี่ ย วข้ อ งกั บความ สัมพั น ธ์ เชิ งอำน าจใน สังคม แ ล้ว  ยั งทำให้ ท ราบถึ งความสำคัญ ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดล้อมผ่านการศึกษาบทความท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยมุ่งหวังว่างานศึกษาฉบับนี้จะแสดงให้เห็นว่างานศึกษาด้าน

ภาษาศาสตร์สามารถช่วยถ่ายทอดความสำคัญของงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนช่วยสร้าง

จิตสำนึกด้านส่ิงแวดล้อมและก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ต่อไป 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม

ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเพื่อศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในเว็บไซต์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยศึกษาจากบทความท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คือ 

www.seub.or.th ต้ังแต่บทความแรกที่เผยแพร่จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 464 บทความ 

อาศัยทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) มาเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยแบ่งสรุปผลการศึกษาเป็น 3 ข้อ ตามกรอบมิติท้ังสามของวาทกรรมของแฟร์คลัฟ ได้แก่ 

1) ชุดความคิดท่ีส่ือผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 2) วิถี

ปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  3) วิถีปฏิบัติทางสังคมและ

วัฒนธรรมในวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ชุดความคิดที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร 

 จากการศึกษาบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออุดมการณ์

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท้ังหมด 14 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ศัพท์ การขยายความ การใช้คำแสดง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การใช้คำแสดงทัศนภาวะ การใช้สหบท การใช้มูลบท การใช้เรื่องเล่า การใช้

ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล การใช้อุปลักษณ์ การใช้บทประพันธ์ การใช้คำขวัญ การใช้

คำถามเชิงวาทศิลป ์การใช้วัจนกรรม การประชดประชัน  

 การใช้กลวิธีทางภาษาเหล่านี้ในบทความบนเว็บไซต์ได้สะท้อนให้เห็นถึงชุดความคิดเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม 7 ชุดความคิดสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

 1) ชุดความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นชุดความคิดท่ีโน้มน้าวให้ผู้บริโภค

ตระหนักว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคม 2) ชุดความคิดเกี่ยวกับการ

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นชุดความคิดท่ีช้ีให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะ
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ส่งผลร้ายต่อตัวมนุษย์เอง 3) ชุดความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นชุด

ความคิดท่ีแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ สัตว์ป่า และป่า มีความสำคัญต่อกัน 4) ชุดความคิดเกี่ยวกับ สืบ นา

คะเสถียร เป็นชุดความคิดท่ีช้ีให้เห็นว่า สืบ นาคะเสถียร เป็นนักอนุรักษ์ต้นแบบผู้มีความมุ่งมั่นและ

เสียสละในการทำหน้าท่ี 5) ชุดความคิดเกี่ยวกับข้าราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน

ส่ิงแวดล้อม เป็นชุดความคิดท่ีโน้มน้าวให้ ผู้อ่านเข้าใจว่า บุคคลจากภาครัฐล้วนเป็นผู้ ท่ีหวัง

ผลประโยชน์จากการทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 6) ชุดความคิดเกี่ยวกับกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม เป็นชุด

ความคิดท่ีช้ีนำว่ากฎหมายไทยยังคงมีช่องว่าง จึงสมควรท่ีจะผลักดันกฎหมายใหม่ 7) ชุดความคิด

เกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่า เป็นชุดความคิดท่ีแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าเป็นกลุ่มคนท่ีน่าเห็นใจ

เนื่องจากมีความยากลำบากในการทำงาน 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตวาทกรรมได้ใช้กลวิธีทางภาษาหลากหลายวิธีเพื่อนำเสนอ

ชุดความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม โดยกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการส่ือชุดความคิดมากท่ีสุด คือการ

ใช้สหบท เพื่ออ้างอิงถึงบุคคลผู้มีความรู้หรือมีความเช่ียวชาญในด้านส่ิงแวดล้อม ไปจนถึงการอ้างอิง

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวบท การใช้กลวิธีดังกล่าวทำให้ผู้ผลิต

สามารถแฝงชุดความคิดต่าง ๆ ไว้ในตัวบทได้อย่างแยบยล อีกท้ังยังมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจผู้รับ

สารให้คล้อยตามมุมมองความคิดของผู้ผลิตวาทกรรมเนื่องจากตัวบทดูมีความน่าเช่ือถือ  

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษานี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยท่ีได้ต้ังสมมติฐานไว้

ว่าจะปรากฏกลวิธีการเลือกใช้ศัพท์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวชุดความคิดท่ีปรากฏนั้น ส่วน

ใหญ่เป็นการนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรากฏชุดความคิดย่อย

ท้ังหมด 5 ชุดความคิด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยคาดคะเนไว้ เนื่องจากการนำเสนอชุด

ความคิดดังกล่าวจะสามารถช่วยโน้มน้าวให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  

 2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  

 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

ผู้วิจัยได้นำกรอบการพิจารณาองค์ประกอบการส่ือสารของไฮมส์ หรือ SPEAKING มาใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษากระบวนการผลิต/กระจายตัวบท และการบริโภค/ตีความตัวบท ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ผลิตบทความคือบุคลากรในมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีทำหน้าท่ีเป็นท้ังผู้เขียนและเรียบเรียงข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลอื่นมาเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ รวมถึงข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทำให้ผู้อ่านยินยอมพร้อมใจท่ีจะเช่ือและปฏิบัติตามความคิดท่ี



  209 

ผู้ผลิตนำเสนอ เนื่องจากผู้ผลิตเป็นบุคคลท่ีอยู่ในแวดวงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีความรู้ความ

เช่ียวชาญมากกว่า ส่วนการบริโภคและตีความตัวบทนั้น ผู้อ่านจะรับสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

เป็นช่องทางท่ีผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้สะดวก ไม่จำกัดเวลาและสถานท่ีในการเข้าถึง ทำให้การส่งต่อ

สารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากผู้ผลิตจะเป็นผู้ส่งสารแล้ว ผู้อ่านยังมีบทบาทส่งต่อตัวบทต่อ ๆ 

กันไปได้อย่างไร้ข้อจำกัด จึงเกิดการส่งต่อชุดความคิดผ่านตัวบทได้อย่างกว้างขวาง 

 3. วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมในวาทกรรม 

 การศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมในวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนา

คะเสถียร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่ือผ่านบทความท่ีเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกับสังคม โดยจะพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ อิทธิพลของสังคมท่ีมี

ต่อวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และอิทธิพลของวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิต

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีมีต่อสังคม ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  1) อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  

  แนวคิดทางสังคมมีอิทธิพลต่อการผลิตบทความท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร เนื่องจากสังคมไทยภายใต้วาทกรรมกระแสหลัก คือนโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้คำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากพอจนส่งผลกระทบต่อการ

ดำรงชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อม ทำให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรออกมาเคล่ือนไหวโดยการผลิต

วาทกรรมต่อต้านผ่านตัวบทเพื่อตอบโต้แนวทางการดำเนินงานของรัฐ และให้สาธารณชนให้ความ

สนใจกับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

  2) อิทธิพลของวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีมีต่อสังคม 

  นอกจากแนวคิดทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อการผลิตตัวบทแล้ว วาทกรรมส่ิงแวดล้อม

ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็มีอิทธิพลต่อสังคมเช่นกัน เนื่องจากการผลิตตัวบทในประเด็นท่ีสังคมให้

ความสนใจ ส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีความต่อเนื่องในสังคม และอาจช่วยเพิ่ม

ระดับจนสามารถชักจูงความคิดของคนในสังคมให้เกิดการกระทำเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรม และอาจก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในสังคมได้ ดังเช่นกรณีของการผลิตบทความเกี่ยวกับ 

สืบ นาคะเสถียร ท่ีทำให้ผู้อ่านยังคงรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวการทำงานของสืบจนถึงปัจจุบัน และ

เกิดความศรัทธาต่ออาชีพผู้พิทักษ์ป่า ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือคดีล่าเสือดำในทุ่ง
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ใหญ่นเศวร ท่ีส่งผลให้สังคมหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่ามากขึ้น จนเกิดเป็นพลัง

มวลชนท่ีร่วมกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับความตายผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า  หรือการผลิต

บทความเกี่ยวกับเขื่อนเพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จนนำไปสู่การชุมนุมต่อต้านของสาธารณชน 

ส่งผลให้เกิดการชะลอพิจารณาการสร้างเข่ือนในท่ีสุด 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาท่ีได้นำเสนอในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นท่ีควรค่าแก่การอภิปราย 

ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงวาทกรรม 2 ขั้ว ท่ีขัดแย้ง

กันระหว่างวาทกรรมการพัฒนาท่ีแสดงภาพของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนจากนโยบายของรัฐบาล กับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีนำเสนอความสำคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน การปะทะกันของวาทกรรม 2 ข้ัว ได้แสดงให้เห็นว่า

สังคมในยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ทุ่มเทเพื่อการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม มุ่งความก้าวหน้า

ทางวัตถุเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และความพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท่ีไม่มีอะไรมา

ขัดขวางได้ การพัฒนาจึงการหนีห่างจากสภาวะด้ังเดิมตามธรรมชาติ ธรรมชาติถูกมองว่าเป็นส่ิงล้า

หลัง  

 อย่างไรก็ ตาม  ห ลังจาก ท่ี  The Club of Rome (ช่ือก ลุ่มอย่ างไม่ เป็นทางการของ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักอุตสาหกรรรมท่ีร่วมกันค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของโลก) ได้ตีพิมพ์หนังสือ The Limits to Growth ออกมาเมื่อ ค.ศ. 1972 ก็เกิด

กระแสวิจารณ์ติดตามมาท้ังทางบวกและทางลบ แต่ท่ีสำคัญ คือเกิดแนวคิดท่ีผสมผสานแนววิจารณ์ท้ัง

สองด้านเข้าด้วยกัน กล่าวคือทัศนะท่ีว่าการปกป้องส่ิงแวดล้อม (environmental protection) กับ

การคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (continuing economic growth) ต่อไปน่าจะเป็นส่ิงท่ีไป

ด้วยกันได้ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (sustainable development) จึงเป็นคำท่ีเรียกใช้ทัศนะใหม่ใน

การพัฒนาดังกล่าว 

 ในปี ค.ศ. 1980 คำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (sustainable development) ปรากฏต่อ

สายตาสาธารณชนอย่างเป็นทางการในการประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก (World 

conservation Strategy) ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โด ยสห ภ าพ สากลว่ า ด้ วยก ารอนุ รั กษ์ ธ รรมชา ติและ
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ทรัพ ยากรธรรม ชา ติ  ( International Union for the Conservation of Nature Resources, 

IUCN) (สมเกียรติ วันทะนะ, 2551: 222)  

 ความโดดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ท่ีสามารถทำให้ส่ิงท่ีขัดแย้งกัน นั่นคือ 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สงบ โดยไม่มีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลงระบบท่ีดำรงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตลาดและระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมโลก (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560: 276) 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวาทกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับความนิยมและยอมรับอย่าง

กว้างขวาง แต่ก็มิได้หมายความว่าวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนจะสามารถลดทอนความรุนแรงของ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลกลงได้อย่างฉับพลัน สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบรรดาพลังและกระบวนการใน

การทำลายล้างธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างก็ยังคงดำรงอยู่ มิได้ถูกขจัดให้หมดส้ินไปแต่อย่างใด ไม่

ว่าจะเป็นส่ิงท่ีเรียกว่าการพัฒนาการทำให้เป็นอุตสาหกรรม รวมตลอดถึงลัทธิบริโภคนิยมและระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างขาด

ความรับผิดชอบ จนเกินความสามารถจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการประนีประนอม อย่างท่ีการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนพยายามกระทำ เห็นได้จากแม้แต่การประชุมสุดยอดระดับโลกเรื่องโลก (Earth Summit) ท่ี

ได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างมากผ่านส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ ก็ดี สาระการประชุมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่อง

ของเศรษฐกิจโลกมากกว่าเรื่องส่ิงแวดล้อมโลก (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560: 280-281) 

 เช่นเดียวกับรัฐไทยท่ีแม้จะมีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการทำหน้าท่ีควบคุมและดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมไว้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ แต่การดำเนินนโยบายหลายอย่างกลับไม่สอดคล้องกับ

มาตรการการควบคุมดูแล แม้ว่าภาครัฐจะพยายามหาทางออกให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนา

และการรักษาส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามท่ีมักจะกล่าวอ้าง แต่จาก

การสร้างวาทกรรมท่ีล้วนแล้วแต่โน้มน้าวให้เห็นถึงภาพความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยไม่

นำเสนอภาพความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ในหลายกรณี ท่ีภาครัฐได้แสดงท่าที

ประนีประนอมด้วยการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน และชะลอการดำเนินโครงการต่าง ๆ หาก

ท้ายสุดแล้วกลับกลายเป็นการการเพิกเฉยต่อเสียงท้วงติงจากภาคประชาชน เหล่านี้ทำให้ประจักษ์ได้

ว่ารัฐไทยมิได้ให้ความสำคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างเท่าเทียม ซ้ำ

ยังแสดงถึงกระบวนการดำเนินงานท่ีเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มคนส่วนน้อยมิใช่ประชาชนผู้เป็นกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ในประเทศ 
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 2. ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวาทกรรม

ส่ิงแวดล้อมท่ีผลิตโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรท่ีมีต่อสังคม นอกจากจะสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกิด

แนวคิดความเช่ือตามท่ีผู้ผลิตส่งสารแล้ว ยังก่อให้เกิดพลังมวลชนจากภาคสังคม สอดคล้องกับงานวิจัย

เกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมในส่ืออื่น ดังงานศึกษาของ กิตติคุณ ธรรมศิริ (2548) ศึกษาเรื่อง “วาท

กรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาผ่านส่ือมวลชนในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2540” ผลการวิจัยพบว่า 

การนำเสนอวาทกรรมส่ิงแวดล้อมในส่ือมวลชนไทยจัดเป็นวาทกรรมประเภททวนกระแส เพราะ

สังคมไทยให้ความสำคัญกับวาทกรรมกระแสหลักคือ นโยบายของรัฐ มีลักษณะสำคัญคือ การเปล่ียน

เจตคติ สร้างความตระหนัก ไปจนถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมผ่านส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ตัวอย่างเช่น การต่อต้านการสร้างเข่ือน ซึ่งผลจากการผลิตวาทกรรมสามารถทำให้โครงการ

ก่อสร้างเข่ือนบางโครงการต้องระงับการก่อสร้าง 

 หรือในงานวิจัยของ จิตรกร โพธิ์งาม (2549) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมเรื่องเขื่อนปากมูล” 

ผลการวิจัยพบว่า เขื่อนปากมูลสร้างขึ้นจากแนวคิดท่ีรัฐต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐได้

เสนอวาทกรรมว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเข่ือนปาก

มูล แต่เมื่อถูกต่อต้านรัฐจึงเสนอวาทกรรมว่าด้วยบันไดปลาโจนอันเป็นการนำความรู้ทางเทคนิคมาใช้

แก้ปัญหาทางการเมือง ทำให้ชาวบ้าน ส่ือ และแนวร่วมอื่น ๆ เสนอวาทกรรมต้านเขื่อนว่าส่งผล

กระทบต่อธรรมชาติของลุ่มน้ำมูล การสูญเสียอาชีพประมง สิทธิชุมชน 

 รวมถึงงานวิจัยของ ญานิศา คำภีระ (2548) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมการพัฒนา : การสร้าง

กระเช้าไฟฟ้าในแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า รัฐได้สร้างความหมายของความ

เจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว รายได้และผลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ชาวบ้านในชุมชน

ท้องถิ่นจากการบริการนักท่องเท่ียว แต่อุดมการณ์ดังกล่าวได้ถูกท้าทายด้วยวาทกรรมทวนกระแสเพื่อ

คัดค้านการพัฒนา โดยให้ความหมายกับการพัฒนาว่าเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับระบบความเช่ือ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็เสนอภาพความไม่โปร่งใส

ของโครงการ ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 จากผลการศึกษาในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวาทกรรมส่ิงแวดล้อมแสดงให้เห็นว่า วาทกรรม

ส่ิงแวดล้อมมีลักษณะเป็นวาทกรรมทวนกระแสท่ีสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้วาทกรรมการพัฒนาตามนโยบาย

เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจาก

การพัฒนาตามนโยบายรัฐ ไปจนถึงการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นไป

ในทางท่ีดีขึ้น 
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สืบนาคะเสถียรเท่านั้น หากมีการศึกษาชุดความคิดท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมจากวาทกรรมท่ีผลิตโดยส่ือ
อื่น เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ หนังสือเรียน ส่ือออนไลน์อื่น ก็จะช่วยให้การศึกษาวาทกรรม
ส่ิงแวดล้อมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 2. นอกจากการศึกษาวาทกรรมส่ิงแวดล้อมแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นอื่นท่ีควรแก่การ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม อาทิ วาทกรรมการพัฒนา วาทกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยนื เพื่อเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างของวาทกรรมแต่ละชุด
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