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เอกสารทางวิชาการ เรื่อง
NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
หาญณรงค เยาวเลิศ

1.

ความเปนมาและความหมาย
1.1. ความเปนมา
ตํานานบทแรกของการอนุรักษ2

องคกรเอกชนเพื่อการทํางานดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงแรกในเมืองไทย
ก็ไดกอกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกในปพ.ศ. 2496 โดยกลุมคนที่ครั้งหนึ่งเคยออกปาลากันกันมากอน
คุณหมอบุญสง เขละกุล และเพื่อนนิยมไพร ไดรวมตัวกันตั้ง “นิยมไพรสมาคม” Association for the
Conservation of wild life) ตั้งขึ้นเพื่อรวมมือกันทํางานดานอนุรักษธรรมชาติอยางจริงจัง โดยมีพระ
อินทรสรศัลย นักนิยมไพรอาวุโสเปนนายกสมาคมคนแรก และมีตัวคุณหมอบุญสง เลขะกุล เปน
เลขานุการสมาคม ซึ่งในเวลาตอมา คุณหมอบุญสง ก็ไดดํารงตําแหนงเลขาธิการและเปนกําลังหลัก
อันสําคัญยิ่งในการดําเนินงานของสมาคมในทุกดาน

1

2

รายงานการศึกษานี้เป นส วนหนึ่งของโครงการ “การมี สว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
มองอดีต คิดไปขางหนา การอนุรักษรรมชาติในประเทศไทย มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ ในงานรําลึกนายแพทยบุญสง เลขะกุล 9 กุมภาพันธ 2540
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มาในป พ.ศ. 2501นิยมไพรสมาคมก็ไดออกหนังสือรายเดือนฉบับเลมออกมา หนาแรก
ของหนังสือ เนนจุดยืนของ นิยมไพรสมาคม ฯ อยางเดนชัด โดยระบุวา “นิยมไพรเปนหนังสือราย
เดือนเพื่อเรียกรองความเปนธรรมใหเหลาสัตวปา” นิตยสารเลมนี้อาจนับเปนนิตยสารเลมแรกของ
ไทยที่ชูประเด็นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาในเลมลวนเปนเรื่องราวความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ปา และชีวิตสัตว รวมไปถึงบทความรณรงคเพื่อสงวนรักษาปาและสัตวปา
ในการทํางานของนิยมไพรสมาคม ไดทํางานแหลมคมและจูโจมอยางตรงเปาเสมอ งานชิ้น
นั้นคือ ผลักดันใหรัฐบาลออกกฎหมายที่สามารถปองกันทําลายทรัพยากรธรรมชาติออกมา ไมวาจะ
เปนพระราชบัญญัติคุมครองสัตวปาและกฎหมายคุมครองพื้นที่ปาไมในรูปของวนอุทยาน เคยเขา
พบจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต แ ละจอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร เพื่ อ เสนอให ส ภาผู แ ทนราษฎรออก
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ละ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองสั ต ว ป า และต อ มาได อ อก
พระราชบัญญัติคุมครองสัต วปา 2503 และออกพระราชบัญ ญัติอุทยานแหงชาติ ออกมาเมื่อป
2504 และประกาศใหอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนอุทยานแหงแรกของไทย
นักอนุรักษธรรมชาติ
นักอนุรักษและนักวิชาการสัตวปาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและนานาชาติ หลายตอหลาย
คนเคยนั่ ง ทํ า งานที่ บ า นในฐานะลู ก ศิ ษ ย แ ละผู ช ว ยของคุ ณ หมอบุ ญ ส ง คุ ณ กิ ต ติ ทองลงยา
นักสัตววิทยาผูคนพบนกเจาฟาหญิงสิรินธรและคางคาวกิตติ (สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เล็กที่สุดในโลก)
อาจารยจารุจินต นภีตะภัฎ ผูเชียวชาญดานสัตวปา ปจจุบันอยูสภาวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ก็เปนศิษยกนกุฎิที่คุณหมอบุญสงสั่งสอนมาแทบทั้งสิ้นนายแพทยบุญสง เลขะกุล
ไดเปนผูที่เขียนหนังสือ Mammals of Thailand, Bird Guide of Thailand และ Butterfly เปนตน
1.2. ความหมาย
ความหมายองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO – Non Government Organization หรือที่เรียกกันติดปากวา
“เอ็นจีโอ” ซึ่งถาฟงจากการเรียกโดยผูปกครองและถูกขนานนามทางการเมืองแลว จะเปนภาพที่
เปนลบพอสมควร จนบางครั้งทําใหเกิดความไมเขาใจกัน สาเหตุอาจจะมาจากหลายกรณีดวยกัน
1. เอ็นจีโอ แปลจากภาษาอังกฤษ วาองคกรไมไมสังกัดรัฐ (Non –Government )
หมายความถึ ง องค ก รที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ รั ฐ ใช ห รื อ ไม หลายเหตุ ก ารณ ที่ ไ ด รั บ ความสนใจก็ เ ป น
เหตุการณที่ออกมาคัดคานรัฐ จึงถูกนิยามรวมกันหมด วาตองคัดคานรัฐ (รัฐบาล) หรือฝายตรงกัน
ขามกับรัฐ แตความเปนจริงไมนาจะเสมอไป สวนใหญก็ทํางานรวมกับรัฐบาลไดเปนอยางดี อาจจะ
พูดไดวา หนุนรัฐใหทํางานไดดีมากขึ้นก็ไดองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs- Non - Governmental
Organization) หมายถึงองคกรที่ไมสังกัดรัฐ หรือองคกรที่ไมไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน
ซึ่งการอธิบายวาองคกรไมสังกัดรัฐ หมายถึงวาจะตองเห็นตรงกันขามกับรัฐหรือไม คงไมใช เพียงแต
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วาเปนองคกรที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม หรือรณรงคเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม ปาไม เขื่อน (น้ํา) สัตวปา และทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม ถาพูดคําเดียว
วา NGOs (เอ็นจีโอ) ถานักการเมืองพูดหรือนักปกครองพูด ก็จะเปนคําดานลบ (negative) จะ
หมายถึงพวกคัดคาน ประทวง ไมเห็นดวยกับรัฐทุกเรื่อง เพื่อที่จะดิสเครดิต พวกที่ทํางานในองคกร
พัฒนาเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชนเหลานี้ เปนองคกรที่จดทะเบียนเปนมูลนิธิ สมาคม ชมรม ตางๆ ซึ่ง
ต อ งจดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลถู ก ต อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ตาม มาตรา 7 เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจ กรรมดังกลา ว มีสิท ธิ ขอจดทะเบียนเปนองค กรเอกชนดา นคุม ครองสิ่ง แวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีวัตถุประสงค ไมแสวงหากําไร
แตแปลกที่เอ็นจีโอกลับไดรับการขนานนามเสมือนวาเปนพวกผูราย ใหกับสังคมประณาม
แต ในความเปนจริง มูลนิธิเหลา นี้เปนนิติบุค คล ไมต า งอะไรกั บบริ ษัท หา งหุนสวนจํากัด ตาม
กฎหมายแพงและพาณิชย และแสวงหากําไร แตยิ่งหากําไรไดมากไดรับการยกยองมากขึ้น เปนที่นับ
หนาถือตาของสังคม
จากขอมูลที่สถาบันวิจัยจุฬา ไดรวบรวมไว องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ที่
จดทะเบียนประมาณ 1 พันองคกร ซึ่งรวมทั้งที่เปนเครือขายชาวบานในพื้นที่ตาง ๆ ดวย และเมือ่ นับ
รวมองคกรที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 2535 ประมาณ 160 องคกร(ดูภาคผนวก) ซึ่งเหตุผลของการจดทะเบียนก็มีแตกตาง
กั น แต มี บ างองค ก รที่ ทํ า งานด า นการอนุ รั กษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ม าเปน 10 ป และมี ผ ลงาน
มากมาย ไมไดจดทะเบียนกับกรมสงเสริมฯ เชน มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เปนตน
ดังนั้น จะเห็นว าองคกรที่อยูนอกทะเบียนของกรมสงเสริมฯ ก็เปนองคกรที่ ทํางานดา น
สิ่งแวดลอมที่เขมแข็งมากเชนกัน อาจจะอยูในสภาพของเครือขายหรือทํางานเกาะติดอยูกับพื้นที่
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การแบงกลุมขององคกรที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม

การกอเกิดองคกรเหลานี้ สวนใหญ ก็จะเปน มูลนิธิ ชมรม สมาคม มีความจําเปนที่จะตอง
จดทะเบียนและมีวัตถุประสงคในการทํางาน หรือมีธรรมนูญขององคกร เพื่อที่จะไดรับการยอมรับให
จดทะเบียนตามวัตถุประสงคเหลานั้นได จึงแบงกันออกไป ตามชื่อ ๆ ตาง เชน มูลนิธิคุมครองสัตว
ปาและพรรณพืชฯ มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เปนตน ชื่อองคกรจะเปนตัวบงชี้วาองคกรนัน้ จะทํา
อะไรบาง เชน จะเกี่ยวของกับ สัตวปา และพรรณพืช หรือเปนองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับทรัพยากร
โดยรวม เชนมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ชื่อองคกรบงบอกวางานจะทําอะไรชัดเจนอยูแลว หรือ
บางองคกรที่ใชชื่อตัวบุคคล ที่หลายคนรูจัก ก็ไมมีปญหาวาเดิมบุคคลนั้นทําเรื่องอะไร เชน มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร งานที่ทําก็จะเปนเรื่องปาไม และพื้นที่ปาอนุรักษ โดยเฉพาะปาตะวันตก แตจะไมให
ทําเรื่องอื่น ๆ เลยจะไดหรือไม เชน นโยบายสาธารณะ เกี่ยวกับเรื่องน้ําโดยรวม ก็อาจจะเกี่ยวของ
แตในระดับไหนก็ตองพิจารณาดวย เพราะปจจุบัน มูลนิธิสืบ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ก็ตองดูโดยภาพรวมของการ
ใชทรัพยากร เพราะอาจจะกลาวไดวา น้ําก็ตองมาจากปา จึงตองทํางานรักษาปาตนน้ํา เพื่อใหมีน้ํา
ตลอดไป ดังนั้น ถามีโครงการหรือกิจกรรมที่ไมสอดคลองก็อาจจะเขาเกี่ยวของดวย
2.1. องคกรที่ทําเกี่ยวกับทรัพยากรสัตวปา
องค ก รที่ ทํ า เรื่ อ งการรณรงค เรื่ อ งการล า สั ต ว ป า น า จะเกิ ด ขึ้ น ยุ ค แรก ๆ ขององค ก รที่
เกี่ยวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตั้งแต สยามสมาคม ที่เริ่มโดยนายแพทยบุญสง เลขะกุล ที่เปน
ผูสนใจเรื่องสัตวปา จากบุคคลที่ใกลชิดกับคุณหมอบุญสง เกี่ยวกับงานดานอนุรักษ เลาใหฟงวา เปน
เรื่องของการกลับใจของนักลาในอดีต ซึ่งเมื่อมีเวลาวาง ก็จะมีปน มีรถ ใชเวลาสวนใหญเขาปา ความ
เปลี่ยนแปลงของปา การลดลงของจํานวนสัตวปา เปนที่ประจักษอยู ทําใหกลับมาคิดวาถามีการลา
สัตว ทั้งเพื่อเปนกีฬา และเพื่อเปนอาหาร ก็ยิ่งจะทําใหสัตวปาลดลง เปนแน สวนวิธีการลาของทีมที่
เคยไปเพื่อศึกษาก็คือ ถาคาดวาไปคราวนี้ตองการกระทิง ก็จะยิงแตกระทิงเทานั้น และเพียง 1 ตัว
หรือตามที่ตั้งเปาหมายไว สัตวอื่น เดินทางหรือมีโอกาสก็จะไมลา ถือไดวาแตกตาง กับในอดีต
พอสมควร
ยิ่งนานวันเมื่อจํานวนทรัพยากรลดลง ก็หันมาสนใจที่จะจัดใหมีการรณรงค ตั้งเปนองคกร
กันขึ้นมา เพราะคาดการณวาถายังเปนอยางนี้อยูตอไปสัตวปาจะตองทยอยสูญพันธุแน จึงตั้งเปน
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในป 2526
องคกรที่เกี่ยวของการจัดการทรัพยากรสัตวปา (โดยเรียงลําดับ) เชน สยามสมาคม สมาคม
อนุรักษนกแหงประเทศไทย มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย IUCN กองทุนสัตว
ปาโลก WWF -ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิเพื่อนชาง มูลนิธิคนรักษชาง โครงการ
ชวยเหลือชีวิตสัตวปา ไวดเอด WCS –World Conservation Sociaty เปนตน
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งานที่แตละองคกรทํา ก็มีทั้งศึกษาวิจัย รณรงค ทํางานติดตามสถานสัตวปาในพื้นที่คาดวา
จะไดรับผลกระทบ รวมไปทั้งติดตามสถานการณโครงการที่อาจจะมีผลกระทบตอสัตวปา หรือ
แผนงานที่เกี่ยวกับนโยบายสัตวปาเปนตน
2.2. องคกรที่ทํางานเกี่ยวกับปาไม
องคกรทํางานดานปาไมสวนใหญเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นควบคูกับการทํางานเรื่องสัตวปา
และปาไมควบคุกันไป ที่เคยเสนอใหออกพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ที่นายแพทย
บุญสง เลขะกุล เคยเสนอใหประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งอุทยานแหงชาติ และเสนอให
เขาใหญเปนอุทยานแหงแรกของประเทศไทย และเปนผูตอตั้งตั้งมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช
แห ง ประเทศไทย หรื อ ที่ มี มี เ หตุ ก ารณ ใ ห เ กิ ด การเคลื่ อ นไหว กรณี ที่ มี น ายทหารชั้ น ผู ใ หญ ใ ช
เฮลิคอปเตอร ไปไลลาสัตวปาที่เขตรักษาพันธสัตวปาทุงใหญนเรศวร จนนํามาซึ่งเหตุการณเดือน
ตุ ล าคม ป 16 จนสื บเนื่ อ งมาถึ ง คราวที่มีก ารเคลื่ อนไหวคัด คา นการสร างเขื่อนน้ํา โจน จัง หวั ด
กาญจนบุรี ป 2531และเหตุการณภูเขาถลมที่กระทูน ป 2532 จนนํามากรณีออก พ.ร.บ.ยกเลิก
สัมปทานปาไม แตที่เกิดเหตุการณสะเทือนไจมากที่สุดและทําใหหลายคนหันมาสนใจเกี่ยวกับ
รณรงคเรื่องการตัดไมทําลายปามากขึ้น ก็คือเหตุการณที่คุณสืบ นาคะเสถียร ปลิดชีวิตตัวเอง เมื่อ
เดือนกันยายน 2533 จนมากําเนิดเปนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปนตนมา
สวนใหญองคกรเหลานี้เปนองคกรที่มีวัตถุประสงค ที่เกี่ยวกับการจัดการปาไม หรือเกี่ยวกับ
เจ า หน า ที่ บ างคนสนใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ป า ไม หรื อ มี พื้ น ที่ ทํ า งานกั บ กลุ ม ชาวบ า น หรื อ งานที่
เกี่ยวกับการจัดการปาไม เปนตน
2.3. องคกรทํางานที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ําและเขื่อน
องคที่ทํางานดานทรัพยากรน้ํา สวนใหญเกี่ยวเนื่องมาจากผูที่เคยติดตามและตรวจสอบ
โครงการกอสรางเขื่อนมากอนเกือบจะทั้งสิ้น
ยุคที่มีการสรางเขื่อนในเมืองไทย3 ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อฐานทัพอเมริกายายจาก
เวียดนามมาตั้งในประเทศไทย พ.ศ.2486 มีการสรางเขื่อนหวยหลวงที่จังหวัดอุดรธานี มีชาวบาน
คัดคาน เนื่องจากตองยายชาวบาน องคกรที่ใหการขอมูลและหนุนชวยชาวบาน คือนักศึกษาที่เรียน
อยูในรั้วมหาวิทยาลัยสมัยนั้น การตอสูของชาวบานทําใหถูกยิงตายไปหลายคน ตอมาก็มีการสราง
เขื่อนมาบประชัน เพื่อเอาน้ําไปใชที่ฐานทัพอูตะเภา จังหวัดชลบุรี เหตุการณครั้งนั้นมีชาวบาน
คัดคานเชนกัน จนเขามาถึงยุคสรางเขื่อนขนาดใหญในประเทศไทย ป พ.ศ. 2500 ก็มีการสราง
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีการคัดคานเงียบ ๆ และชาวบานออกมาเปดเผยถึงความทุกขยากสมัยที่
ยายจากเขื่อนที่อําเภอดอยเตา เขามากรุงเทพฯ เพื่อเลาถึงผลกระทบจากการสรางเขื่อนและถูกยิง
ตายหลังจากกลับถึงบาน เมื่อป 2535
3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 25 ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ
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ป 2531 มีการคัดคานเขื่อนน้ําโจน จังหวัดกาญจนบุรี เสนอโดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ไดรับการคัดคานอยางหนัก จากนักวิชาการ เอ็นจีโอ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม และความจําเปนในการสรางเขื่อนเพื่อผลิต
ไฟฟา จนถูกสั่งใหชะลอโครงการจนถึงปจจุบัน การตอสูของเขื่อนน้ําโจน ทําใหเกิดเครือขาย และผล
พวงของการเคลื่อนไหว ไมวาจะเปนองคกรชาวบาน เกิดเปนกลุมอนุรักษกาญจนบุรีที่เขมแข็งขึ้น
องคกรพั ฒนาเอกชนไดรวมตัวกัน เพื่อออกแถลงการณ เครือขายนั กศึกษาศึ กศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 16 สถาบัน การออกขาวตาง ๆ นําไปสูในวงกวาง ทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน
มากขึ้ น จนการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย ต องทบทวนโครงการหลายโครงการที่ จ ะต อ ง
ระมัดระวังมากขึ้น
ป 2532 มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม มีการเสนอใหสรางเขื่อนแกง
เสือเตน ที่จังหวัดแพร ชาวบานชุมนุมประมาณ 5 พันคน เพื่อคัดคานโครงการ และมีองคกรพัฒนา
เอกชน และนักศึกษาในพื้นที่ และมีการเสนอขาวเปนระยะ ทั้งแถลงขาวเชิญนักขาวลงสัมผัสในพื้นที่
ทําใหโครงการเขื่อนแกงเสือเตนยังไมไดกอสรางจนถึงปจจุบัน เกิดจากการเรียนรูของชาวบาน
ป 2534 มีการอนุมัติใหมีการสรางเขื่อนปากมูน จังหวัดอุบลราชธานี มีการคัดคานจาก
ชาวบานในพื้นที่ แตมีความขัดแยงกันเปนอยางมาก เขื่อนสรางไดแตไดรับการคัดคานตลอดเวลา
จนถึงปจจุบันปญหากรณีของเขื่อนปากมูน ก็แกไขไมเปนที่พอใจของชาวบานอยู เกี่ยวกับผลกระทบ
ต อ อาชี พ ประมงและการเป ด ป ด ประตู เ ขื่ อ นในฤดู ป ลาวางไข เพื่ อ ที่ จ ะให ป ลาขึ้ น ไปวางไข ไ ด
เหมือนเดิม
เขื่อนปากมูน ถือไดวาเปนเขื่อนสุดทายที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สรางขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคผลิตไฟฟา ตอจากนั้นมาหลายเขื่อนไดเปลี่ยนวัตถุประสงคเพื่อการชลประทานมากขึ้น
เชน โครงการโขง ชี มูน และเขื่อนเหวนรก ก็เปลี่ยนวัตถุประสงคเปนเพื่อการชลประทานแทน
ป 2537-38 มีการสัมมนาเกี่ยวกับผูไดรับผลกระทบจากเขื่อน และมีการแลกเปลี่ยนกัน
อยางจริงจัง โดยแบงเปนภาค ๆ ทั้ง 4 ภาครวมทั้งสวนกลาง เพื่อตั้งสมัชชาเขื่อนแหงประเทศไทย
สุดทายก็ไปกอตั้งเปน สมัชชาคนจน วันที่ 10 ธันวาคม 2538 รวมกรณีเรียกรองเกี่ยวของกับเขื่อน
ที่สรางแลว และยังไมไดสราง ประมาณ 15 เขื่อน
เครือขายองคกรที่ทํางานเรื่องเขื่อนการดําเนินกิจกรรมแตละครั้งของการเคลื่อนไหว จะมี
การรวมกันเปนเครือขาย เพื่อจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามความถนัดของแตละองคกร ซึ่งเกิด
เปนเครือขาย ทั้งองคกรที่ทํางานในพื้นที่และองคกรสวนกลาง องคกรชาวบานที่จะตองมีสมาชิกแต
ละพื้นที่เปนของตัวเอง เพื่อเคลื่อนไหวในประเด็นตาง ๆ
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การแบงงานรับผิดชอบแตละเขื่อน เปนองคกรที่ทํางานอยูในภาคนั้น ๆ ทํางานประสานกับ
องคกรเครือขายนี้ ลงไปคลุกคลีในพื้นที่ ประสานกันเพื่อรับทราบขอมูล มีการแบงงานกันตามเนื้อ
งานของแตละองคกรที่ถนัด บางครั้งองคกรที่ทําเรื่องน้ําก็รวมทั้งที่ทํางานดานนโยบายดวย เชน
ติดตามสถานน้ําในแตละลุม กรรมการลุมน้ํา ติดตามการรางพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา และประสานกับ
พันธมิตรระหวางประเทศดวย เพื่อรับทราบขอมูล และประเด็นสถานการณเขื่อนโลกดวยกัน ซึ่ง
หลายครั้งก็ถูกตอวา รับเงินตางชาติมาคานเขื่อน ผูเขียนขอยืนยันวาไมจริง ที่คานเพราะที่ผานมี
ขอบกพรองแตไมแกไข และชาวบานไดรับผลกระทบจริง บางเขื่อนมีขอมูลเพราะติดตามเขื่อนที่สราง
กอนหนานี้ มาเปนขอมูลในการโตแยง ปจจุบันมีองคกรที่ติดตามสถานการณเกี่ยวกับเรื่องน้ําและ
เขื่อน มีอยูทุกภาค ประมาณ ๑๕ องคกร
องคกรเครือขายที่ทํางานเรื่องน้ําและเขื่อน สวนใหญเปนผูไดรับผลกระทบจากเขื่อนเปน
หลัก ถือไดวาเปนองคกรที่มีประสบการณตรง การรวมกลุมมีความเขมแข็ง เชน ผูไดรับผลกระทบ
จากเขื่อนปากมูน เขื่อนราษีไศล เขื่อนแกงเสือเตน เขื่อนรับรอ เปนตน แตกลุมพวกนี้ เปนองคกร
ชาวบานที่อยูในพื้นที่ เกาะติดสถานการณ มีประสบการณและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณได
เปนอยางดี ซึ่งตอไปจะเปนองคกรที่คอยเฝาระวังในพื้นที่มากขึ้น

รูปที่ 1 การเดินไปประชุมที่กัมพูชา เกี่ยวกับผูไดรับผลกระทบจากเขื่อนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ระหวาง 17-20 พฤศจิกายน 2548 ที่เสียมเรียบ ผูเขารวมประมาณ 15ประเทศ
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2.4. องคกรที่ทําเรื่องมลพิษ
หลังจากเกิดเหตุการณที่เชอรโนบิล ทําใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก กรณีโรงไฟฟาแม
เมาะ จังหวัดลําปาง ปลอยมลพิษ ทําใหชาวบานตองลมปวย เขาโรงพยาบาลพรอมกันนับรอยราย
รวมทั้งการปลอยสารพิษของโรงงานมาบตาพุด จนตองทําใหปดโรงเรียน โรงงานยังดําเนินการตอ
ทําใหเกิดองคกรที่ติดตามการกอมลพิษ
องค ก รที่ ทํ า เรื่ อ งมลพิ ษ มี ทั้ ง ที่ เ ป น องค ก รในประเทศไทย และองค ก รสากลที่ ม าตั้ ง ใน
ประเทศไทยหรือในภูมิภาคนี้ เชน กรีนพีช และกลุมศึกษาปญหามลพิษ สวนใหญก็เปนองคกรที่
ติดตามการที่มีการปลอยสารมลพิษ เชน โรงไฟฟา ที่ใชถานหิน หรือโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่
สรางมลภาวะ
ยิ่งประเทศมีการพัฒนามากขึ้น และมีเขตอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากขึ้น ปญหาก็มีมากขึ้นตาม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหงานที่ทํามีมากขึ้น และหลายเรื่องถูกเรียกรองใหองคกรเหลานี้
เขาไปชวยดูแลมากขึ้น เนื่องจากไมสามารถพึ่งพาการตรวจสอบจากหนวยงานราชการไดมากนัก
หลายพื้นที่เมื่อเกิดปญหาก็เรียกรองใหองคกรพัฒนาเอกชนดานนี้เขาตรวจสอบ เชน กรณีเหมือง
แคดเมียมที่แมตาว จังหวัดตาก หรือกรณีเหมืองคลิตี้ กาญจนบุรี และอาจจะรวมไปถึงการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมใหม ที่จะซ้ําเติมปญหาหนักขึ้นเหมือนในอดีต เปนการยอมรับในสังคมมากขึ้น จาก
สังคมในวงกวางวา ทํางานอยางจริงจัง และไมเขาขางฝายกระทําผิด

3.

องคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศ
3.1. บทบาทของ เอ็นจีโอ ตางประเทศ ดานสิ่งแวดลอม
ยุคแรก ๆเอ็นจีโอตางประเทศ เขามาในประเทศไทย

เอ็นจีโอ ตางประเทศที่เขามาในประเทศไทย สวนใหญในยุคแรก ๆ เปนองคกรที่ทํางานใน
ระดับสากลสวนใหญเปนองคกรทางดานวิชาการ เชน IUCN - International
Union
for
Conservation of Nature (องคกรสากลวาดวยการอนุรักษ) เพื่อที่จะสงเสริมใหองคกรเครือขายใน
ประเทศตาง ๆ ในประเทศโลกที่สาม และทํางานในฐานะเปนหุนสวน (Partner) สวนใหญก็มา
ประสานกับองคกรที่ทํางานอยูในหนวยงานราชการ เชน กรมปาไมในขณะนั้น ศูนยฝกอบรมวน
ศาสตรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟคและตะวันออกเฉียงใต (RECOFT) และมูลนิธิคุมครองสัตวปาและ
พรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เปนตน และไดทํางานรวมกันจนถึงปจจุบัน
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องคกรเหลานี้ เชน IUCN เปนองคกรหลักในการผลักดันใหมีอนุสัญญาตาง ๆ เชน CITES
วาดวยการหามคาสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธ, อนุสัญญา Ramsar (พื้นที่ชุมน้ํา) อนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ - Biodiversity Conservation รวมไปถึงอนุสัญญาการปองกันภาวะโลก
รอน UNFCC เปนตน
3.2. แหลงทุนจากสถานทูตตาง ๆ
ความชวยเหลือผานสถานทูตตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในนามของ ยูเสด
(USAID) ซึ่งเคยทํางานที่ฐานทัพจังหวัดอุดรธานี หลังจากสงครามอินโดจีนยุติ ก็ใหความชวยเหลือ
กับองคกรภาครัฐและเอกชนทํางานเรื่องทรัพยากร เชน ทรัพยากรน้ํา มีงบประมาณชวยเหลือดาน
การศึกษาขอมูลวิชาการผานไปยังกระทรวงเกษตร กรมชลประทาน ใหเงินศึกษาวางแผนการใชน้ํา
ในลุมน้ําตาง ๆ ในภาคอีสานและภาคอื่น ๆและใหองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ศึกาษา
เรื่องการใชทรัพยากรปาไม บริเวณพื้นที่ปาที่ประเทศเหลานั้นสนใจ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ
เกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ปารอบพื้นที่อุทยานแหงชาติ
สถานทู ต ออสเตรเลีย ให ม าในนามของ ออสเอด (Aus-aid) ให ง บประมาณกั บ องค ก ร
พัฒนาเอกชนผานมายังชุมชน เพื่อสงเสริมอาชีพ ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม เปนงบประมาณขนาดเล็ก
Small Grant Fund งบประมาณ ไมเกิน หาแสนบาทเปนตน
ประเทศเดนมารก เปนประเทศที่ไดรับการยอมรับวาดูแลสิ่งแวดลอม เปนอยางดี และมี
งบประมาณ ใหกับประเทศไทย จํานวนหลายรอยลานแตละป แรก ๆ ใหเงินผานหนวยงานราชการ
และองคกรพัฒนาเอกชน ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการปาไม และการสรางเครือขายชุมชนที่ดูแล
รักษาปา ในนามของกองทุน Danced ใหกรมปาไมในการดุแลปาภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ และการ
จัดการปาตะวันตกผานมายังกรมปาไม และใหกับองคกรพัฒนาเอกชน ในนามเครือขายโครงการ
การจัดการทรัพยากรและตอมาก็ใหในนามของกองทุน Danida เมื่อมีการเปลี่ยนเงินกองทุนจากการ
เปลี่ยนนโยบายรัฐบาล ใหกับการจัดการปาตะวันตกรวมกันกับกรมอุทยานแหงชาติรวมกับองคกร
พัฒนาเอกชน และใหหนวยงานของรัฐบาลในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําและการจัดการพื้นที่มรดกโลก
สวนใหญเปนงบประมาณเกี่ยวกับการสรางความเขาใจ การใหการศึกษาและการสรางจิตสํานึก ให
ชุมชนและสรางความรวมมือในการจัดการพื้นที่นํารอง เสียเปนสวนใหญ
3.3. การขอจดทะเบียนสาขาในประเทศ
หลังจากประเทศเปดมากขึ้น และประเทศในกลุมสังคมนิยมและคอมนิวนิสต เชน รัสเซีย
และกลุมยุโรป และเอเซียตะวันออกเฉียงใต เปดประเทศมากขึ้น องคกรบางองคกรก็มีการขยายมาก
ขึ้น หลังป ๒๕๓๕ เปนตนมา องคกรที่มีมีนโยบาย ตั้งสาขาเองเปนที่แนนอน ตามนโยบายพึ่งตนเอง
ในประเทศไทย ไดแก WWF-World Wildlife Fund for Nature ไดเขามาตั้งสาขาในเมืองไทย และมี
กิจกรรมดําเนินการเอง เชนการรณรงคเลิกคาสัตวปา Wildlife Trade Project เปนตน และมีการลง
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ไปทํางานในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ที่ภูหลวง จังหวัดเลย เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร
ชาวบานและการสงเสริมอาชีพ ควบคูไปดวย และองคกรที่มีสาขาในประเทศไทยตามมา ไดแก
Greenpeace Southeast Asia กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ไดเขามาตั้งสํานักงานสาขา
ประเทศไทย และไดมีการรณรงค ที่แตกตางจากตางประเทศ ประเภทปนตึก หรือยึดพื้นที่มีปญหา
เพื่อเปนขาว เพราะหลายคนมองวาเปนการดําเนินการที่สงคมไทยรับไมคอยจะได ครั้งแรกที่เปดตัว
ก็คือใหเรือเรนโบร วอริเออร มาจอดที่ทาเรือคลองเตย และจัดใหบุคคลทั่วไปไดชมเรือ เพื่อรณรงค
เกี่ยวกับมลภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเรื่องที่กรีนพีช มีความถนัดในการเก็บขอมูล แลวสงหองเล็บใน
ต า งประเทศ เพื่ อ เช็ ค ข อ มู ล กั บ ที่ เ ราไม เ ชื่ อ ข อ มู ล ราชการอยู แ ล ว และก็ ไ ด ผ ลเมื่ อ มี ก ารระบุ ถึ ง
ผลกระทบจากโรงเผาขยะที่บอกวาสะอาดแทมีสารตาง ๆ มากมาย

4.

นโยบายรัฐตอการดําเนินงาน เอ็นจีโอ ดานสิ่งแวดลอม

การดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชน NGO ถือไดวาเปนเรื่องที่รัฐบาลไมคอยสนับสนุน
เทาที่ควร แตถาถามวาในการแถลงนโยบายของรัฐบาล มีคําสวยหรูวา จะสงเสริมการรวมกลุมและ
การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน อยางเต็มที่และพรอมกับสนับสนุนงบประมาณใหดวย แต
ในทางปฏิบัติจริง ไมเปนจริงที่กลาวอางในการแถลงนโยบาย เนื่องจากวา รัฐบาลมีหลายหนวยงาน
คิดว า NGOs เป นองคกรที่ ขวางการพัฒนา คัดคานโครงการของรัฐ ชอบประทวง จนทําใหบาง
สถานการณเหมือนกับไมเบื่อไมเมากันเสียอยางนั้น จนทําใหนักการเมืองและและขาราชการบางคน
ไมชอบNGOs อยางออกหนาออกตา เชน กลุมที่เชียรเขื่อนแกงเสือเตน กลุมสนับสนุนสรางกระเชา
ลอยฟ า เชีย งดาว สร า งโรงไฟฟา ที่บอ นอกและที่ หิ นกรู ด สนั บ สนุ น การสร า งถนนผา ป า ทุง ใหญ
นเรศวร หรือแมแตขาราชการที่กอสรางกรณีสรางโครงการสวนสัตวไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม
ทั้งหมดนี้จะเห็นคูกรณี ระหวางนักการเมือง ขาราชการชั้นผูใหญ ที่ใหสัมภาษณฝาดฟนกันไปมา
ตลอด จึงเปนเหตุใหโครงการตาง ๆ ที่เปนงบประมาณของรัฐตัวบุคคลเหลานี้ก็จะถูกจับตามองเปน
พิเศษ ซึ่งถาพิจารณาจากเหตุตาง ๆ พอแยกไดดังนี้
รัฐบาลตรวจสอบเอ็นจีโอ
ความขัดแยงของการตอสู ตอกรณีปญหาของเอ็นจีโอ นําไปสูการตรวจสอบทรัพยสิน โดย
การตั้งกรรมาธิการของวุฒิสภา โดยการเสนอของสมาชิกวุฒิสภา สายรัฐบาล ขอกลาวหาวาเอ็นจีโอ
รับเงินมาแลวร่ํารวย โดยใชกลไกภาครัฐเขาตรวจสอบ โดยเฉพาะแกนนําบางคน แตจากผลสอบไม
พบทรัพยสินอยางที่เขาใจ ก็ทําใหเรื่องจบไป แตเปนความเขาใจของตัวบุคคลของผูที่มีกรณีทํานองนี้
กับเอ็นจีโอ ซึ่งทําใหสาธารณะเขาใจวารัฐบาลมีนโยบายอยางนั้น แตคิดวาคงเปนทาทีเฉพาะราย
มากกวา แตผลที่ตามมาสรางความสับสนใหกับสังคมมากขึ้น เทานั้นเอง
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4.1. ดานงบประมาณ
กองทุนสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
มาตรา 8 องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 7 อาจไดรับความชวยเหลือหรือไดรับ
การสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังตอไปนี้...
คณะกรรมการกองทุ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ อ าจ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกูใหแกองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลว เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
ใหมีกรมเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเงินที่ไดจากกองทุนน้ํามัน เพื่อมาดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอม ก็มีงบประมาณที่จะใหองคกรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการใชงบประมาณเพื่อทํางาน
ดานสิ่งแวดลอม โดยใชเงินกองทุน ไดโครงการละไมเกิน 3 ป วงเงินกองทุนละไมเกิน 5 ลานบาท
แตมีเงื่อนไขวาองคกรที่ขอจะตองเปนองคกรที่จดทะเบียนเพื่อดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ไวกับกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเทานั้น ถึงจะไดรับงบประมาณสนับสนุน หรือถาจะขอใหกับเครือขาย
องคกรชาวบาน แตจะตองผานองคกรที่จดทะเบียนเทานั้น ขั้นตอน โดยการผานคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการกอนใหคณะกรรมการชุดใหญพิจารณา แตที่ผานมากวาจะไดรับถึงแกไขรายงาน
เสียจนเหนื่อยออน และบางครั้งก็มีความรูสึกกับคนทั่วไปกับผูที่ขอเสนอโครงการวา การเมืองเขามา
กาวกายมาเกินไป เชน เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสร็จแลว กรรมการชุดใหญขอ
ทบทวน กรรมการชุ ด ใหญ มี ป ลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น ประธาน
กรรมการ ดังนั้นก็จะมีการรับฟงนโยบายวารัฐมนตรีวาอยางไร และโครงการก็ลาชาหรือไมก็ไมได
รับงบประมาณสนับสนุน
มีงานวิจัยที่ทางสํานักกองทุนฯ ไดวาจางใหมหาวิทยาลัยรังสิต ทําการศึกษาทบทวนวาการ
ใหเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ผานมาทางองคกรพัฒนาเอกชน สมควรที่จะเพิ่มหรือแกไขระเบียบหรือไม
อยางไร โดยการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานตาง ๆ และผูที่ขอเงินกองทุน องคกรพัฒนาเอกชน
และหนวยงานตาง ๆ ซึ่งมีความเห็นหลายประการ เชน ใหองคกรชาวบาน หรือเครือขายที่ทาํ งานอยู
มีสิทธขอเงินกองทุนนี้ไดดวย เพื่อที่จะใหเงินดังกลาว ไปทํางานกับปญหาที่อยูในพื้นที่อยางแทจริง
และองคกรเครือขาย และองคกรที่ทํางานเรื่องสิ่งแวดลอม มีอยูเปนจํานวนมาที่กระจายไปอยูใน
ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ แตขาดงบประมาณ และตองการสนับสนุน ขอเสนอนี้มีมาหลายป จนถึง
ป จ จุ บั น ไม มี ก ารเปลี่ ย นหลั ก เกณฑ ต ามขอเสนอดั ง กล า ว จนทํ า ให เ งิ น ที่ ส นั บ สนุ น โดยกองทุ น
สิ่ง แวดลอ ม อนุมั ติ ใ ช ไ ปแต ล ะป เพี ย งหลั ก 10 ล า นบาทเท า นั้น ป 2546 ประมาณ 37 ล า น
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ป 2547 จํ า นวน 16 ล า นบาท ป 2548 จํ า นวน 13 ล า นบาท 4 ในขณะที่ ว างแผนไว วา น า จะ
งบประมาณไปสูองคกรตาง ๆ แตละปอยางนอย 100 ลานบาท
งบประมาณแผนดิน
เมื่อประมาณ 7-8 ปมาแลว ไดมีการตั้งประมาณเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
เพื่อที่จะสนับสนุนการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 11 ลานบาท เมื่อเขาสูการพิจารณา
ของกรรมาธิการงบประมาณ ของสภาผูแทนราษฎร ไดรับการคัดคานวาไมสมควรใหเงินกับองคกร
พัฒนาเอกชน ใหเหตุผลวาคนพวกนี้จะรับเงินงบประมาณมาคัดคานโครงการของรัฐบาลตอไป และ
ตั้งแตนั้นมา ก็ไมมีการบรรจุงบประมาณเขาสูสภาอีกเลย
จะเห็นวา การใชเงินกองทุนสนับสนุนใหองคกรพัฒนาเอกชน ก็มีอยูบาง แตเมื่อเทียบกับ
เปอรเซ็นตผูที่ไดรับไปแตละป ทั้งหมดประมาณ 15 เปอรเซ็นต ของเปางบประมาณที่ตั้งไว ขอมูล
แสดงให เ ห็ น ชั ด ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณของรั ฐ บาล ต อ การใช เ งิ น กองทุ น ที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค ชั ด เจนว า ต อ งการสนั บ สนุ น ให อ งค ก รพั ฒ นาเอกชนที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กรมส ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ไดมีงบประมาณทํางาน ดังนั้นองคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญ ตองหาทุนไปดวย
ทํางานไปดวยทั้งระดมทุนภายในประเทศและขอจากแหลงทุนที่มีวัตถุประสงคสงเสริมความเขมแข็ง
องคกรชุมชนใหเขมแข็ง โดยผานองคกรพัฒนาเอกชน บางองคกรก็ของบประมาณจากกองทุ น
ตางประเทศผานทางสถานทูต และมีวัตถุประสงคสงเสริมใหทํางานรวมประสานกับชาวบานและ
สวนราชการดวยกัน เชน DANIDA จากรัฐบาลเดนมารก โดยใหทั้งองคกรพัฒนาเอกชนและรัฐบาล
พรอมกัน เพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปาไม แตก็เปนเทคนิคของกองทุนวา ตองทํากิจกรรม
รวมกัน (Partner) เพื่อจะไดถวงดุลกันในการทํางาน ซึ่งสวนใหญก็เปนไปดวยดี สามารถประสาน
การทํางานกันได
4.2. มีสวนรวมในคณะกรรมการตาง ๆ
พระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ระบุในมาตรา 12
“ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวากระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิก ารพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแหง ชาติ เลขาธิก ารการกรรมการสงเสริมการลงทุน

4

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณประจําปป 2549 เลมที่ 4 โดยสํานักนายกรัฐมนตรี ขอเสนองบประมาณ ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ผูอํานวยการงบประมาณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนคณะกรรมการ ในจํานวนนี้จะตองเปนผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ”
สวนใหญก็ถูกเสนอชื่อจากองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม หรือคนในแวดวงวิชาการ
ดานสิ่งแวดลอม แตก็ขึ้นอยูกับคนที่มาเปนรัฐมนตรีที่คุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ วา
เห็นชอบกับตัวบุคคลหรือองคกรใดหรือไม บางครั้งก็ต้ังเขาใจเพื่อจะไดรับฟงความคิดเห็น สวนใหญ
ก็จะไดเขาไปเพราะกฎหมายบังคับวาตองเปนบุคคลภายนอก ก็จะไดประมาณ 4 คน จากจํานวน 8
คน
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
“มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา
แหงชาติ” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงตางประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง
อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น อธิ บ ดี ก รมประมง อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร อธิ บ ดี ก รมการค า
ตางประเทศ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมนอยกวาหาคนแตไม
เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งและใหอธิบดีกรมปาไมเปนกรรมการและเลขานุการ”
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวของ
กับสัตวปามินอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงวุฒิที่ไดรับการแตงตั้ง
ในพระราชบัญญัติใหมีคณะกรรมการที่มาจากองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม สวน
ใหญก็จะเปนผูแทนที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ประมาณ 2-3 คน
ตามที่บัญญัติไวในพ.ร.บ. แตสวนใหญการจะไดรับการคัดเลือกก็จะดูประวัติ และตองใหขาราชการซี
11 เที ย บเท า รองปลั ด กระทรวงรั บ รองประวั ติ ให เ ป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ยู ใ นกรรมการ
ดังกลาวๆ ได (วิธีการนี้อาจจะเปนเรื่องปองกันตัวขาราชการไมใหระดับรัฐมนตรีตั้งคําถาม) แตเมื่อ
พิจารณาจากผลงานแลว สวนใหญก็วากันดวยเหตุและผลกันมากกวา ซึ่งจะตางกับที่เคยมีผูเขาใจ
หรือตั้งขอสังเกตไว ทําใหคณะกรรมการฯ ไดรับการยอมรับมากขึ้น
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จุดออน จุดแข็ง
จุดออนจุดแข็ง วิกฤตินโยบาย

กฎหมายเป ด โอกาสให ป ระชาชนรวมตั ว กั น ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2549 เปนตน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540
รัฐธรรมนูญไดกําหนดบทบาทองคกรประชาชน ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและใหสิทธิชุมชนในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมีสิทธิในกร
ดํ า เนิ น การตามสมควรในสิ ท ธิ นั้ น ๆ และประชาชนมี ห น า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ต อ งอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม มาตรา 46 และมาตรา 56 ซึ่งระบุตอนทายวาตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รัฐบาลก็เชนกันมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมเปนแนวนโยบายแหงรัฐ ดังนั้นเวลามีปญหาเรื่อง
ทรัพยากรขึ้นมา ชาวบานและขอเสนอก็จะเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เปนขอกลาวอางได

จุดแข็ง
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รับรองสิทธิชุมชน
2. มีพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 รับรองสิทธิองคกรที่จด
ทะเบียนในการเปนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม
3. มีเสรีภาพในการรวมกลุมกัน เปนเครือขาย หรือแมแตรวมกันจัดงานสิ่งแวดลอมรวมกัน
ประจําป ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2533 เปนตน เวนบางก็ป 2540-2546 เพื่อรวบรวมกรณี
ปญหาเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดลอมเสนอใหกับรัฐบาลแกไขตอไป
4. มีระบบเงินกองทุนที่สนับสนุนองคกรเอกชน ใหเอกชนไปทํางานบางแตไมทั่วถึง
5. องคกรที่จดทะเบียนถูกตอง และเขาสูระบบที่ดี เมื่อขอรับบริจาคจะไดรับการลดหยอนภาษี
เพื่อเปนแรงจูงใจใหมีผูบริจาคมากขึ้น
6. การเขาถึงพื้นที่และมีเวลามากกวาเปนสิ่งที่เอ็นจีโอทําไดดีกวา
7. ระบบที่ไมยึดติดกฎระเบียบ ยืดหยุนไดมากกวา ทําใหทํางานไดคลองตัวมากขึ้น
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จุดออน
1. ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดระบุใหรับรองสิทธิจริง แตปจจุบันบาง
มาตรา ยังไมมีกฎหมายลูกที่จะออกมารองรับ สิทธิดังกลาว
2. การรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เกิด
ความไมเทาเทียมในการขอรับทุ น บางครั้งองคกรใหญ ไม มีงบประมาณทํ างาน แตเมื่อ
คณะกรรมการเห็นวาองคกรใหญ นาจะมีงบประมาณอยูแลวทําใหถูกตัดสิทธิ
3. ยังไมมีกฎหมายลูกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ใหชุมชนมีสิทธิดังกลาวก็ไมทั่วถึง เนื่องจาก
ปจจุบัน มีองคกรที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ประมาณ 160
องคกร แตที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมถึง 10 องคกร
4. แนวนโยบายที่รัฐจะสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนเขมแข็ง เพราะเกรงวาจะควบคุมไมได
เพราะองคกรพัฒนาเอกชน ตองการเปนอิสระอยางแทจริง จึงไมไดรับการสงเสริมมากนัก
5. องคกรบางองคกรที่ไมไดรับยกเวนภาษีมีมาก จึงเปนอุปสรรคตอการระดมทุน เพื่อที่จะมา
ทํางานตอไป ซึ่งสวนใหญมีมาก
6. การที่มีองคกรตางประเทศเขามาตั้งในเมืองไทย และทํางานในประเด็นเดียวกัน และองคกร
ตาง ๆ เหลานั้น มีแนวนโยบายวา จะตองหาทุนจากประเทศนั้นเปนตัวตั้ง ทําใหเกิดการหา
ทุนจากแหลงตาง ๆที่ทํางานประเภทเดียวกันจากแหลงเดียวกัน ทําใหองคกรขนาดเล็กถูก
เบียดจากองคกรใหญ ที่มีกําลังคนและประสบการณที่มากกวา

6.

ประเด็นปญหา
ความเขาใจของหนวยงานภาครัฐ

จะเห็นวาหลายครั้งที่หนวยงานภาครัฐเอง ที่ทํางานเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรและ
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม ไม เ ข า ใจการทํ า งานกั บ องค ก รพั ฒ นาเอกชน เข า ใจว า เป น การแสวงหา
ผลประโยชน หรือถูกกลาวหาถึงกับเปนผูทําลายชาติ ขัดขวางการพัฒนา จนทําใหสาธารณาเขาใจ
ผิดไปดวย และจะโยงไปถึงคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทําใหการทํางานไมสะดวกที่เทาที่ควร ตอง
อธิบายไปพรอมกับการทํางาน เชน การทํ างานรวมกับอุทยานตา ง ๆ กับชาวบา น ไม สามารถ
ทํางานกับชาวบานที่อยูรอบอุทยานไดมากนัก เนื่องจากคิดอยูตลอดเวลาวาชาวบานเปนผูทําลายปา
จึงตองทําตัวเปนศัตรูกัน แทนที่จะรวมมือกันทํางาน แลวเอาชาวบานเหลานั้นมาเปนแนวรวม เพื่อ
ดูแลทรัพยากรที่เปนทรัพยสาธารณะมากขึ้นเปนแนวคิดในทางปรัชญาที่สวนทางกัน
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แนวคิดการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนกับรัฐในบางประเด็นปญหาบางครั้งสวนทางกัน
เชนการจัดการปาไม ภาคประชาชน เสนอใหมีการออกพระราชบัญญัติปาชุมชน แตแนวคิดของ
หนวยงานหลักที่จัดการเรื่องปาชุมชน ไมเห็นดวย และแนวคิดวา “คนอยูที่ไหนปาหมดที่นั่น” หรือ
“การที่คนมากขึ้นก็จะยิ่งทําใหปาหมดไมหายไปมากขึ้น” ดังนั้นจะเห็นการเสนอเกี่ยวกับการจัดการ
ปาไม เกี่ยวกับปาชุมชนเปนเวลานับสิบป ไมไดรับการตอบรับจากหนวยงานภาครัฐมากนัก ที่ไดรับ
ก็เปนเพียงเฉพาะจุด จึงเปนปญหาในเชิงจุดยืนและวิธีการทํางานที่ตางกัน

7.

ทางเลือกและขอเสนอแนะ

การทํางานขององคกรพัฒนาเอก (เอ็นจีโอ) ในปจจุบัน เปนการตอสูกับปญหาทามกลาง
ความเขาใจไมเขาใจ แตทั้งหมดอยูกับผลงานที่ออกมาสูสาธารณะ จนถึงบางครั้งก็ยอมรับในความ
คิดเห็นที่ตางกัน จึงเปนประเด็นตอสูที่ไมมีขอยุติ แตไดทําความเขาใจกับสังคม มากกวาการไปทํา
ความเขาใจกับรัฐหรือใครทั้งสิ้น
แนวที่จะที่เปนทางออกตอเรื่องนี้ ก็คือ การเอาผลงานเปนตัววัด และการเขาถึงขอมูล เขาใจ
ปญหาทั้งระดับลาง และระดับนโยบาย ทันตอสาถนการณ ตลอดเวลา ไมลองลอย จําเปนตองมีเหตุ
มีผลตลอดตอประเด็นตาง ๆ
ถาจะใหชัดเจนขึ้น ภาครัฐตองผลักดันใหแกไขขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ตามกฎหมาย
ที่มีอยูใหไดมีการนําไปสูการปฏิบัติมากขึ้น จะเปนทางออกใหมีการลดชองวาง ลดนอยลงไป ก็จะยิ่ง
ทําใหเกิดการประสานงานซึ่งกันและกันไดมากขึ้น เชน การออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือการออกกฎหมายรับรององคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรค 2 ที่กลาววา ใหมีองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม ที่ประกอบดวยผูแทน
องคกรเอกชนและนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม โดยการคัดเลือกจากสถาบันตางๆ เพื่อใหความเห็น
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนที่จะดําเนินการใด ๆ กอนตอโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม
แบบรุนแรง
ขอเสนอสําหรับองคกรพัฒนาเอกชน
1. องคกรพัฒนาเอกชน ตองสรางการยอมตอสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นขอเสนอตอ
สังคมที่แหลมคมและเปนจริงมากขึ้น
2. สรางผลงานออกมาใหเปนที่ประจักษ และตองจริงจังกับงานที่ทํา
3. เสนอใหมีการหักภาษีเพื่อสนับใหองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีงบประมาณในการทํางานอยาง
เต็มที่
4. สรางบุคคลากรที่ออกไปเปนที่ยอมรับ และมีคุณภาพมากขึ้น
5. เขาสูองคกรอิสระเพื่อผลักดันเชิงนโยบายมากขึ้น
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สรางเครือขายที่เขมแข็ง เพื่อผลักดันประเด็นที่นําไปสูการยอมรับมากขึ้น
ตองผูกมิตรกับทุกกลุมเพื่อทํางานรวมกัน
ทํางานวิชาการมากขึ้น เพื่อนําไปสูการทําขอเสนอตอสาธารณะไปพรอม ๆ กัน
เปดเวทีการเรียนรูใหมากขึ้น
ขอเสนอสําหรับหนวยงานภาครัฐ

1. ตองปรับปรุงระเบียบและขอบังคับ ใหยอมรับมากขึ้น เชน การมีสวนรวม ตามกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ อาจจะเป ด โอกาสให ค ณะกรรมการต า งๆ มาจากภาคส ว นขององค ก ร
ภาคเอกชนดานตาง ๆ มากขึ้น
2. เรงออกกฎหมายลูกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ใหยอมรับองคกรชาวบาน และองคกรพัฒนา
เอกชนมากกวาที่ผานมา
3. ปรับปรุงระเบียบเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ใหยอมรับองคกรที่ไมไดจดทะเบียน แตมีผลงาน
เปนที่ประจักษและแสดงหลักฐานไดวาไดมีผลงานอะไรบาง
4. การสรางทัศนะคติของหนวยงานที่ทํางานเรื่องสิ่งแวดลอม ตองมีผูบริหารที่มองการไกลมี
วิสัยทัศน(Vision) วิธีการอาจจะเชิญบุคคลที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม เขารวมแลกเปลี่ยนใน
งานขององคกรเหลานั้นบอยขึ้น เพื่อใหไดรับการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดที่ตางกัน
5. ยอมรับประเด็นสิ่งแวดลอม และสังคม ถาสิ่งแวดลอมดี สังคมดี เปนตนทุนทางสังคม ทุน
มากกวาการเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพียงอยางเดียว
6. ยอมรับวาการทํางานเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ตองใชระยะเวลา การสรางบุคคลากรในระยะ
ยาวเปนสิ่งจําเปนมากขึ้น
7. ยอมรับขอตกลงระหวางประเทศที่ไดทําขอตกลง หรือไดเซ็นสัญญาไว เปนเรื่องที่รัฐบาลเอง
จะตองผลักดันใหเปนจริงมากขึ้น
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กรรมการ

8. รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
(พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา)

กรรมการ

9. รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจาตุรนต ฉายแสง)

กรรมการ

10. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(นายพินิจ จารุสมบัติ )

กรรมการ

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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11. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุรยิ ะ จึงรุงเรืองกิจ)

กรรมการ

12. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

กรรมการ

13. เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

กรรมการ

14. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการ

15. นายประพัฒน โพธิวรคุณ

กรรมการ

16. นายสันทัด สมชีวิตา

กรรมการ

17. นายมานิตย ศิริวรรณ

กรรมการ

18. นายปริญญา นุตาลัย

กรรมการ

19. นายสนิท อักษรแกว

กรรมการ

20. นางปราณี พันธุมสินชัย

กรรมการ

21. นายเธียรชัย ณ นคร

กรรมการ

22. ทานผูห ญิงสุธาวัลย เสถียรไทย

กรรมการ

23. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กรรมการและเลขานุการ

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 32
3. พิ จ ารณาใหค วามเห็ น ชอบในแผนจัด การคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล อมที่ รัฐ มนตรี เ สนอตาม
มาตรา 35
4. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดมาตรา 37
5. เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการสงเสริมการลงทุน
เพื่อ ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตอคณะ รัฐมนตรี
6. เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี
7. พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจาก
การแพรกระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตาม
มาตรา 53 (1)
8. พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที
รัฐมนตรีเสนอตาม มาตรา 55
9. กํ า กั บ ดู แ ลและเร ง รั ด ให มี ก ารตราพระราชกฤษฏี ก า ออก กฎกระทรวง ข อ บั ง คั บ
ขอบัญญัติ ทองถิ่นประกาศ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปน เพื่อใหกฎหมาย เกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีความ เปนระบบโดยสมบูรณ
10. เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฎวา สวนราชการ
หรือ รัฐวิสาหกิจใดฝาฝน หรือไม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
11. กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
12. กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
13. เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใหเปนอํานาจ
หนาที่ ของคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคกรเอกชน > สถาบัน มูลนิธิ
สถาบัน มูลนิธิ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

วันที่กอตั้ง
31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรม 4 สิงหาคม 2536
ราชินูปถัมภ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

4 สิงหาคม 2536

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ

23 พฤศจิกายน 2536

มูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิชีวจิต

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิปองกันควันพิษและพิทักษสิ่งแวดลอม

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิผูหญิง

23 พฤศจิกายน 2536

มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิพัฒนาบุคคล อําเภอสุวรรณภูมิ

4 สิงหาคม 2536

มูลนิธิพิทักษสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

27 พฤษภาคม 2537

มูลนิธิเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

4 สิงหาคม 2536

มูลนิธิแมฟาหลวง

27 พฤษภาคม 2537

มูลนิธิโลกสีเขียว

31 ตุลาคม 2536

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบัน มูลนิธิ

23

วันที่กอตั้ง

มูลนิธิสมาคมสตรีอดุ มศึกษาแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภ
ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

4 สิงหาคม 2536

มูลนิธิสงเสริมทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนาชุมชน

21 กุมภาพันธ 2537

มูลนิธิสงเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิศูนยขาวสารสภาวะแวดลอมแหงประเทศไทย

21 กุมภาพันธ 2537

มูลนิธิหมูบาน

4 สิงหาคม 2536

มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ

27 พฤษภาคม 2537

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาอนามัย

27 พฤษภาคม 2537

มูลนิธิเพื่อนชาง

15 กันยายน 2537

มูลนิธิศูนยสิ่งแวดลอมโลก

15 กันยายน 2537

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

2 ธันวาคม 2537

มูลนิธิธรรมนาถ

26 พฤษภาคม 2538

มูลนิธิฟนฟูชนบท

26 พฤษภาคม 2538

มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต

25 พฤษภาคม 2538

มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดลอมฉะเชิงเทรา

26 พฤษภาคม 2538

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบัน มูลนิธิ

24

วันที่กอตั้ง

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท

16 สิงหาคม 2538

มูลนิธิสิริภทฺโท

1 พฤศจิกายน 2538

มูลนิธิชางแหงประเทศไทย

25 เมษายน 2539

มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน

25 เมษายน 2539

มูลนิธิโลกทัศนไทย

23 เมษายน 2540

มูลนิธิพิพิธประชานาถ

23 เมษายน 2540

มูลนิธิสวัสดี

23 เมษายน 2540

มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน

23 เมษายน 2540

กองทัพธรรมมูลนิธิ

23 เมษายน 2540

มูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัด
ขอนแกน

23 เมษายน 2540

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว

16 ตุลาคม 2540

มูลนิธิเพื่อพัฒนาแมฮองสอน

16 ตุลาคม 2540

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

16 ตุลาคม 2540

มูลนิธิรักษอีสาน

16 ตุลาคม 2540

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน

16 ตุลาคม 2540

มูลนิธิเกษตรกรไทย

16 ตุลาคม 2540

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบัน มูลนิธิ

25

วันที่กอตั้ง

มูลนิธิรักบานเกิด ภาคใต

17 กรกฎาคม 2541

มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม

17 กรกฎาคม 2541

มูลนิธิเมืองเขียวฟาใส

17 กรกฎาคม 2541

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

1 พฤศจิกายน 2538

มูลนิธิพัฒนาอีสาน

17 กรกฎาคม 2541

มูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา

26 กุมภาพันธ 2542

มูลนิธิพิทักษธรรมชาติเพื่อชีวิต

26 กุมภาพันธ 2542

มูลนิธิคนเพียงไพร

26 กันยายน 2542

มูลนิธิฮักเมืองนาน

1 กันยายน 2542

มูลนิธิประสานความรวมมือพัฒนาทุงกุลารองให

1 กันยายน 2542

มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล

1 กันยายน 2542

มูลนิธิสงเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดลอม

1 กันยายน 2542

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

1 กันยายน 2542

มูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท

1 กันยายน 2542

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

1 กันยายน 2542

มูลนิธิศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอม-ประเทศไทย

1 กันยายน 2542

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบัน มูลนิธิ

26

วันที่กอตั้ง

มูลนิธิอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นและธรรมชาติ

4 กันยายน 2543

มูลนิธิกลวยไมไทย

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิการศึกษาไทย

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจตานภัยเอดส

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิทรัพยากรและสิ่งแวดลอมลุมแมน้ําโขง

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิกระตายในดวงจันทร

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิสายใยแผนดิน

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิโลกสดใส

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิมายาโคตมี

7 กุมภาพันธ 2545

มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

10 มกราคม 2546

มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ

10 มกราคม 2546

มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง

10 มกราคม 2546

มูลนิธิคนบอวา

10 มกราคม 2546

มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาองคกรชุมชน (มศช.)

9 กุมภาพันธ 2548

มูลนิธิสงเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไทย

9 กุมภาพันธ 2548

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบัน มูลนิธิ

27

วันที่กอตั้ง

มูลนิธิพัฒนรักษ

3 เมษายน 2546

มูลนิธิชวยชีวิตสัตวปาแหงประเทศไทย

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิอนุรักษปาภูเขียว

13 กันยายน 2537

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

28

องคกรเอกชน > สมาคม
สมาคม

วันที่กอตั้ง

สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4 สิงหาคม 2536

ธิงคเอิรธ คิดหวงใยในผืนโลก

4 สิงหาคม 2536

ผูบําเพ็ญประโยชนเพื่อประชาชน

31 ตุลาคม 2536

พัฒนาชนบทอีสาน

4 สิงหาคม 2536

พัฒนาประชากรและชุมชน

4 สิงหาคม 2536

วางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4 สิงหาคม 2536

วิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย

31 ตุลาคม 2536

วิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย

4 สิงหาคม 2536

สรางสรรคไทย

4 สิงหาคม 2536

สถาบันพัฒนาเพื่อชีวิต

27 พฤษภาคม 2537

อนุรักษศิลปกรรมและสิง่ แวดลอม

4 สิงหาคม 2537

ศูนยกลางเทวา

15 กันยายน 2537

พัฒนาไทยพายัพ

2 ธันวาคม 2537

อนุรักษและพัฒนาปาภูเขียว

26 พฤษภาคม 2537

สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

16 สิงหาคม 2538

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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อนามัยการเจริญพันธุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแหง 9 กุมภาพันธ 2548
ประเทศไทย
ศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา 1 พฤศจิกายน 2538
ในประเทศไทย
อนามัยแหงประเทศไทย

25 เมษายน 2539

บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จังหวัด
ระยอง

20 เมษายน 2540

อนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย

20 เมษายน 2540

นักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย

20 เมษายน 2540

อนุรักษสิ่งแวดลอม นนทบุรี

20 เมษายน 2540

ปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย

16 ตุลาคม 2540

สรางสรรคชวี ิตและสิ่งแวดลอม

16 ตุลาคม 2540

สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมไทย

17 กรกฎาคม 2541

อนุรักษพิทกั ษเจาหลาว

17 กรกฎาคม 2541

แพทยแผนไทยจังหวัดพัทลุง

17 กรกฎาคม 2541

รวมกันสราง

4 กันยายน 2542

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม

4 กันยายน 2542

ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนไทย

7 กุมภาพันธ 2545

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เกษตรกรพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดลอม จังหวัด 10 กุมภาพันธ 2548
นครสวรรค
พิทักษสัตว (ไทย)

7 กุมภาพันธ 2545

พัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตชุมชนไทย

7 กุมภาพันธ 2545

เพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง

7 กุมภาพันธ 2545

พัฒนาสังคม

10 มกราคม 2546

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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องคกรเอกชน > องคกรระหวางประเทศ
องคกรระหวางประเทศ

วันที่กอตั้ง

สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ

4 กุมภาพันธ 2536

องคการแครนานาชาติ - ประเทศไทย

31 ตุลาคม 2536

มูลนิธิเซฟเดอะชิลเดรน (ประเทศไทย)

1 พฤศจิกายน 2538

ไวลเอด

9 กุมภาพันธ 2548

