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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี กลุมอนุรักษ      
ส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี   มีวัตถุประสงคคือ     1)  เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูการเกิดขบวนการ   
เคล่ือนไหวทางการเม ืองภาคประชาชน      กรณีกลุมอนุรักษสิ ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี        
การพัฒนาการ       การดําเนินการ การรวมมือกับขบวนการเครือขายพันธมิตร รวมทั้งการปรับตัวกับ
ส่ิงแวดลอม      2)  เพื่อศึกษาถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน กรณี
กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี  รวมทั้งการตอบโตจากกลุมเปาหมายและสิ่งแวดลอมตาง ๆ   
และ 3)  เพื่อวิเคราะหถึงปญหา   อุปสรรค   ของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนกรณี
กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี    วิธีการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ ในการดาํเนนิเกบ็   
ขอมูลในพื้นที่วิจัย  โดยการสัมภาษณ กลุมแกนนํา สมาชิกกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี  
กลุมนักวิชาการ   ผูส่ือขาว เจาหนาที่ทางราชการ    และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ใชการสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม และคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ผลการศึกษา    พบวา   ปจจัยที่นําไปสูการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ภาคประชาชนกรณีกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี    เกิดจากปจจัยดานปญหาเชิงโครงสราง
ไดแก     ปญหาที่เกิดจากโครงการของรัฐ     ซ่ึงมีที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนา         
อุตสาหกรรมสงออก     นําความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสวนประเด็นของการพัฒนาการ            
การดําเนินการ       การรวมมือกับขบวนการเครือขายพันธมิตรของกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม    จังหวัด
อุดรธานี   รวมทั้งการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นจากปจจัยดานบริบทสงเสริมและเอื้ออํานวย          
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ซ่ึงแบงเปน 2 ดาน คือ ปจจัยภายใน ไดแก    วัฒนธรรมชุมชนการระดมทรัพยากร ปจจัยภายนอก ไดแก 
โครงสรางโอกาสทางการเมือง โครงสรางโอกาสทางสังคม ฝายตอตาน  

แนวทางการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนกรณีกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งการตอบโตจากกลุมเปาหมายและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  พบวามีแนวทางการ
เคลื่อนไหวอยางหลากหลาย  เชน  กลยุทธการยึดพื้นที่ทางการเมือง, กลยุทธชุมชนนิยม/วัฒนธรรม    
ชุมชน,   กลยุทธการตอสูทางการเมืองเชิงสัญลักษณ,   กลยุทธการสื่อสารทางการเมือง,กลยุทธการตอสู
ทางการเมืองปกติในระดับทองถ่ิน, กลยุทธการตอสูทางกฎหมายและนโยบายตอภาครัฐ,   กลยุทธการ
แสวงหาเครือขายพันธมิตร กลยุทธตาง ๆ  ใชเปนแนวทางการเคลื่อนไหว โดยวิเคราะหสถานการณ
และการตอบโตของกลุมเปาหมายเปนสําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหว ยุทธศาสตร 
ยุทธวิธี ในครั้งตอ ๆไป    ในประเด็นการตอบโตทั้งภาครัฐ   ภาคทุนภายในและภายนอก   รวมทั้งภาค
ประชาชนดวยกันเอง ซ่ึงสะทอนออกมาเปนผลลัพธจากการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบ การปะทะขอมูล 
ความรู คานิยม อํานาจ นํามาสูการตอรอง การรวมเสนอทางออก การแยงชิงพื้นที่ทางความคิด กอเกิด
ความขัดแยง ตลอดจนการเผชิญหนาระหวางขบวนการภาคประชาชนกับกลุมเปาหมายและสิง่แวดลอม
ตาง ๆ   ภายใตบริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในสภาวะสถานการณขณะนั้นดวย 
 ปญหา/อุปสรรค   ของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนกรณีกลุมอนุรักษ      
ส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี พบวา ประการแรก เกิดจากปจจัยภายใน ไดแก 1) ขบวนการยังขาดผูนํา
และแกนนํา ตลอดจนสมาชิกที่เขมแข็งและมีความหลากหลาย 2) แนวคิดที่นํามาสูการกอเกิดขบวนการ 
ความชัดเจนในเปาหมาย และกระบวนการดําเนินการ 3) ดานการบริหารจัดการ การขยายพลังมวลชน 
ประการที่สอง เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก 1) สถานการณทางการเมอืงที่เปนแบบ “การเมืองปด” หรือ
สภาวะรัฐรวมศูนยอํานาจหรือการเมืองที่เนนประชาธิปไตยแบบตัวแทนเปนสําคัญ ยึดมั่นระบบพรรค
ในการพัฒนาประชาธิปไตย อันนําไปสูการปดกั้นกระบวนการทางการเมืองอื่นๆ เนนใหความสําคัญ
การพัฒนาการทางเมืองผานกระบวนการพรรคการเมืองจนเกินไป 2) ปญหาเชิงโครงสรางอํานาจใน
สังคมไทย   3) ปญหาการทําหนาที่ของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไมมีอํานาจที่จะปกปองหรือเขามา
มีสวนอยางชัดเจนในการรวมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน    4)  ฝาย
ตอตานมีกระบวนการที่แนบเนียน ในการเคลื่อนไหวตอการตอบโต มีการปรับตัวตลอดเวลา  และ  5) 
ส่ือมวลชน      มีการตอบรับขอมูล/ประเด็นอยูในระดับแคบเพียงระดับทองถ่ิน สวนสื่อในระดับชาติยัง
คงไมใหความสนใจเทาที่ควร 
 จึงสรุปไดวาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในสภาวะปจจุบัน เปนอีกหนึ่ง
ในแนวทางการแสดงบทบาท ตามสิทธิพลเมืองในการมีสวนรวมทางการเมือง      ดังนั้นภาครัฐควร    
ใหความสําคัญในการเปดพื้นที่สาธารณะใหขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนที่จะ
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สัมพันธ  ปะทะสังสรรค  แทรกซึม ตลอดจนแยงพื้นที่สาธารณะ    ชวงชิง อํานาจ   ผลประโยชน  
ทรัพยากร     อุดมการณ ตลอดจนทางเลือกของการพัฒนา  กับหนวยทางสังคมภาคตาง  ๆ ไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือภาคทุน    ผลการศึกษานี้คาดวาจะเปนประโยชนตอบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ใฝเรียนรู
ทางการเมืองภาคประชาชน    และอาจนําไปสูการขยายขอบเขตการแสวงหาเครื่องมือสูการพัฒนา
ประชาธิปไตย    ของไทยใหเปนไปอยางสมบูรณยิ่ง  ๆ  ขึ้นตอไป 
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ABSTRACT 

People’s political movement: A Case Study of Udon Thani Province Environmental 
Conservation Group was studied 1) to establish factors that carry on people political movement 
process, case study of Udon Thani Province Environmental Conservation Group, the 
developmental operation, collaboration between association networks including the adaptation 
with environment. 2) to study ways of people political movement, case study of Udon Thani 
Province Environmental Conservation Group, including the counterattack from the target group 
and various environment, and 3) to analyse data, disadvantage of people political movement 
process, case study of Udon Thani Province Environmental Conservation Group, using the 
qualitative research method for management the data in site study by interview the mainstay 
group, members of Udon Thani Province Environmental Conservation Group, the academician 
group, reporters, officials and people in site study by using the participated observation and 
review literatures. 

The Study found that factors that carry on people’s political movement in case study of 
Udon Thani Province Environmental Conservation Group occurred from the structural factor 
problems i.e. problem of state structure occurred from strategy that concentrated on export-
industrial development export-led growth. In the developmental issue, developmental operation, 
and the collaboration association networks included the adaptation in environment of Udon Thani 
Province Environmental Conservation Group occurred from facilitating factors. These facilitating 
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factors were separated into 2 groups’ i.e. internal factors and external factors. Internal factors 
occurred from community culture and resource mobilization. For external factors occurred from 
political opportunity, social opportunity and counter-movement. 

The ways of People’s Political Movement, case study of Udon Thani Province 
Environmental Conservation Group, found that it had various ways movement such as possessed 
space of politics, community culture, symbolic of politics, communication of political  and 
conventional, law and political counter, look for collaboration between association network group 
strategies. These strategies used for people political movement process by evaluated situation 
analyses and counterattacked of target group for changing movement ways, strategies and tactics 
in the next time. In case of counterattacking target group and other environment, people political 
movement was received counterattack from government parts, internal and external investment 
included the counterattack from people. The people political movement reflected the result of 
movements in patterns, against with information, knowledge, value, power that carried on with 
bargaining, presentation methods for resolving problems, the competition of ideal space, 
argumentation, including the facing between people and target group included various 
environment under economic social political concept in that moment situation.  

Problems and troubles of people’s political movement, case study of  Udon Thani 
Province Environmental Conservation Group, found that the first factor occurred from the 
internal factors i.e. 1) the processing is lacked of the leader and mainstay throughout the strong 
and various members. 2) The concept that carry on with processing, clarify of objective and 
processional operation. 3) The management of extended masses power. Second factor occurred 
from external factors i.e. 1) political situation called “Closed Political System” or state of power 
were controlled from the centre or political affairs that concentrated on  representative democracy 
system, insistency on the development democracy party that carry on to political obstruction 
process. Furthermore, it also presented the concentration of policy development pass the party 
system process or excessive political institute. 2) Problem of power structure in Thai society.      
3) Problem of civic duty in representative democracy that non-power to protect or clear 
participation in people political movement. 4) Counter-movement from government, both of 
government and non-government investments, had counterattacked soundly process and always 
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adaptation, and 5) Mass communication had accepted only local information. Furthermore, 
national mass communication rarely interested. 

Finally, following this study concluded that people political movement in present 
situation is the one pathway that presented the right of citizen role in participation in policy. 
Therefore, government should be give public space for people political movement to present 
information, argument, and infiltration including snatching public space, power, benefit, 
resources, and ideology including choices of development with various social units, irrespective 
of government unit or internal and external government investments. The expectation of this 
research should be useful for general persons that interested and needed to understand people 
policy. Furthermore, this research will be carrying on extended tools and increasing knowledge 
for developing Thai democracy. 
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