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บทคัดย่อ 

 
การศึกษา การเคล่ือนไหวทางการเมือง ของกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในจังหวดัน่านต่อ

โครงการโรงไฟฟ้าลิกไนตห์งสา มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่การเกิดขบวนการเคล่ือนไหว 
รูปแบบและแนวทางการเคล่ือนไหวของขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง ของกลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัน่านต่อโครงการโรงไฟฟ้าลิกไนตห์งสารวมทั้งการตอบโตจ้ากกลุ่มเป้าหมายและ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ โดยท าการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth Interview) กับ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  กลุ่มผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (NGO)  กลุ่ม
ผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ เช่น  ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนในพื้นท่ี   ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่   

ปัจจยัท่ีน าไปสู่การเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั
น่านต่อโครงการโรงไฟฟ้าลิกไนตห์งสา คือ ประชาชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการรับรู้เก่ียวกบัการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา น้ีเลย แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพ
อยา่งมาก  มีการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มชาวบา้น โดยไดแ้สดงการเคล่ือนไหวทางการเมือง ใน
รูปแบบ การประชุม รวมตวักนั และยื่นหนังสือเพื่อต่อตา้นโครงการน้ี โดยจดัเป็นขบวนประชาชน 
(Mob) ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกรณีพื้นท่ีท ากิน ท่ีมีการให้กระแสไฟฟ้าพาดผา่น ซ่ึงเป็นเขตป่าอนุรักษ ์
และพื้นท่ีท ากินของชาวบา้น โดยทางโครงการมีการท าการปักหมุด ปักเสาไม ้มีการถาง หกั ตดั ก่ิงไม ้
พืชผลของชาวบา้น และป้ายสีตามตน้ไม ้ซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของชาวบา้น   

แนวทางแกไ้ขปัญหา คือการให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย โปร่งใส สามารถก าหนดอนาคตและร่วมตดัสินใจในการวางแผนจดัท าโครงการ 
ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับส่วนรวมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  เน่ืองจากก่อนหน้าน้ี
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ประชาชนไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลของโครงการ  รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชนตอ้งไป
ในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนัดว้ย  
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ABSTRACT 
  

The study of the political movement of environmental conservation groups in Nan 
Province towards Hong Sa Lignite power plant aims to study the factor that leads to movement 
production, movement pattern and guideline of the political movement of environmental 
conservation groups in Nan Province towards Hong Sa Lignite power plant as well as the 
responses from target group and surrounded environment. Data collection was carried out through 
in-depth interview with samples, who are unofficial leaders such as environmental conversation 
group (NGO) and official leaders such as sub-district headman, village headman and population 
in the area. The result of the study found that 

Factor that led to the production of the political movement of environmental conservation 
groups in Nan Province towards Hong Sa Lignite power plant is that population did not take part 
in acknowledging Hong Sa Lignite power plant construction. However, they could end up being 
victims affected by harmful air pollution. The political movement formed by villager group 
appearing in a form of conferences, gathering and petitions against the project. The groups of 
mob were organized from the gathering of the population who were involved into the same 
trouble in case of working land having the electric current passing over the area which is 
considered as a main villager’s conservative and working land.  The project has pinned post, 
plunged down the wooden poles, mowed, broken and cut villagers’ wood branches and crops as 
well as painted the color on trees causing the serious damage to their property. 
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To solve these problems, making information and news accessible for the villagers is 
considered a priority. They are also be able to participate in expressing their opinions openly, 
revealingly and determine the future as well as work together in making decision about project 
production plan. This is to make the best for community at large and as an acceptable issue due to 
the fact that they have never acknowledged any information about the project previously. Besides, 
the relationship between government and population must be on the same page and 
corresponding.  

  

 


