รายงานเรือ่ ง

ภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป
บริบทเกีย่ วกับประเทศและการบริหารปกครอง
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐสหภาพพม่า ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ
514,000 ตารางกิโลเมตร และถูกขนาบด้วยอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ใน
ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีจำ�นวนประชากรประมาณ 67 ล้านคน ในด้าน
ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เชื่อมโยงประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ซึ่งเป็นนครรัฐที่เป็น
เกาะ) ให้เข้ากับกับภาคพื้นเอเชียโดยรวม กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของประเทศไทยนั้น มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนอาศัยอยู่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำ�หนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร แต่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีนั้นไม่จำ�เป็นต้อง
มาจากสมาชิกของรัฐสภาก็ได้ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้เปิดโอกาสให้
ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคน
ใดคนหนึ่งได้ เมื่อได้รับเสียงสนับสนุนมากเท่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้ ส่วน
ฝ่ายตุลาการนั้นมีความเป็นเอกเทศ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจาก
การแทรกแซงจากทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
รัฐบาลได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรกในปี
พุทธศักราช 2475 อันเป็นผลจากการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยในขณะนั้น นับแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศไทย
มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ทั้งในรูปแบบของรัฐธรรมนูญเฉพาะ
กาลและรัฐธรรมนูญที่ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในช่วงหก
ทศวรรษแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 นั้น
ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองโดยทหารเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไร
ก็ตาม นับจากปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา พัฒนาการด้านการเมืองของ
ไทยเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เอื้อต่อการปกครองโดยพลเรือนมาก
ขึ้น แม้จะมีบ้างที่ทหารกลับเข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลาสั้นๆ โดย
ประเทศไทยได้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกในปีพ.ศ.
2531 หลังจากนั้น รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารประเทศมักจะ
เป็นรัฐบาลผสมซึ่งดำ�รงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำ�ให้ไทยมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ประเทศและรัฐบาลผสมหลายครั้งเรื่อยไปจนถึงปี พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า
เป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” อย่างแท้จริงนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูป
การเมืองการปกครองของไทยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น บทบัญญัติ
หลายประการในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวทำ�ให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ
และสถาบันของรัฐตามมา รวมทั้งก่อให้เกิดการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐและประชาชนด้วย อย่างไรก็ดี ความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลัง
จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกประกาศใช้ส่งผลให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน
ปี พ.ศ. 2550 และทำ�ให้ความตึงเครียดทางการเมืองที่มีอยู่ในระดับสูงนั้น
ยังคงดำ�เนินต่อไป

พัฒนาการของภาคประชาสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน
คนไทยนัน้ ได้ชอ่ื ว่าเป็นคนใจบุญสุนทาน การทำ�บุญเพือ่ ทะนุบ�ำ รุงศาสนา
จึงเป็นพฤติกรรมทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาเนิน่ นานจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
อย่างหนึง่ ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าทีส่ งั คมไทยจะมีการเปลีย่ นผ่านไปสูส่ งั คมทีม่ ี
ความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ นัน้ การรวมตัวกันอย่างมีแบบแผนของภาคประชาสังคม
ยังไม่คอ่ ยมีให้เห็น ในช่วงสองทศวรรษระหว่างปี พ.ศ. 2520–2540 การเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจไทยได้สง่ ผลให้สภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวม มีความเหมาะสม
ต่อการบ่มเพาะให้เกิดองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ non-governmental organizations (NGOs)
ทีห่ ลากหลาย ทำ�ให้จ�ำ นวนองค์กรพัฒนาเอกชนทีป่ ฏิบตั งิ านในประเทศไทยได้ขยาย
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 1980s (พ.ศ. 2523–2532) และต่อเนือ่ งมาจนถึง
ทศวรรษที่ 1990s (พ.ศ. 2533–2542) ในปี พ.ศ. 2532 มีองค์กรพัฒนาเอกชนทีจ่ ดทะเบียน
แล้วทัง้ สิน้ 12,000 องค์กรด้วยกัน โดยร้อยละ 44 ขององค์กรดังกล่าวเน้นการทำ�งานเพือ่
การพัฒนาและการส่งเสริมความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องประชาชน1
ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาชนบท
(NGO Committee on Rural Development: NGO–CORD) คณะกรรมการฯ ดังกล่าวทำ�
หน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดย
เฉพาะ สมาชิกจำ�นวนมากของ NGO–CORD ในขณะนั้น เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ได้
จดทะเบียนอย่างเป็นทางการและไม่เคยทำ�งานร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐอย่างเป็นเรื่อง
เป็นราว อย่างไรก็ตาม NGO–CORD ก็ยังทำ�หน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์กรพัฒนา
เอกชนร่วม 200 แห่ง โดยแบ่งประเภทของสมาชิกออกตามภาคส่วนที่แต่ละหน่วยงานให้
ความสนใจเป็นพิเศษ และประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยที่มีการแบ่งประเภทตามพื้นที่ ใน
ปัจจุบัน NGO–CORD ยังเป็นพันธมิตรที่ดีขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย แต่ได้หยุดทำ�หน้าที่ผู้ประสานงานในส่วนกลางระหว่างองค์กร
พัฒนาเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว
พลวัตของภาคประชาสังคมในประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในช่วงทศวรรษ
ที่ 1990s (พ.ศ. 2533–2542) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว รายงานฉบับหนึ่งของ Pednekar2 ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการเคลื่อนไหวทางสังคมในเชิงต่อต้านรัฐบาล (social protest movement) กับ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้รวดเร็ว
ขึ้น การเคลื่อนไหวของอ ค์กรพัฒนาเอกชนก็เปลี่ยนจากที่เคยเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียก
ร้องการจัดสรรบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อประชาชน ไปเป็นการ
เคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นหลัก ขณะเดียวกัน
พลวัตทางสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คู่ขนานไปกับภาวะที่
ระบบเศรษฐกิจไทยหันไปพึ่งพาการส่งออกมากขึ้น ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อความเหลื่อมล้ำ�ทาง
ด้านรายได้ระหว่างประชากรในเมืองและในชนบท องค์การพัฒนาเอกชนจำ�นวนมากที่เกิด
ขึ้นในช่วงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทโดยตรง โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชากร
ผู้ยากไร้และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ความเจริญเข้าไปไม่ถึง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความ
ยากจนของประชากรเหล่านั้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาสามารถประเมินความจำ�เป็นใน
ชีวิตเสียใหม่ รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้ดำ�รงต่อไปได้ และช่วยปกป้องสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชากรในชนบทด้วย3 ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมยังมีบทบาท
สูงในการช่วยให้ประชากรในระดับล่างได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อการมี
ส่วนร่วมในนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาโดยตรง
รวมทั้งช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถต่อต้านโครงการพัฒนาที่ได้รับการออกแบบ
โดยหน่วยงานจากส่วนกลางโดยที่พวกเขาเองไม่มีส่วนรู้เห็น
ในปัจจุบนั นี้ ภาคประชาสังคมของไทยเต็มไปด้วยความหลากหลาย และได้รบั
หลักประกันทีแ่ ข็งแกร่งจากรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย ซึง่ มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคมไว้อย่างชัดเจน ไม่วา่ จะ
เป็นบทบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการแสดงออก หรือข้อกำ�หนดทีท่ �ำ ให้ภาครัฐ
ต้องทำ�การปรึกษาหารือกับประชาชนก่อนตัดสินใจดำ�เนินโครงการใหญ่ๆ ทีจ่ ะส่ง
ผลกระทบต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องพวกเขา และบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับสิทธิของ
ชุมชน ฯลฯ คำ�ว่า "ประชาสังคม" ในบริบทแบบไทยๆ นัน้ หมายรวมถึงการรวม
ตัวกันของพลเมืองเพือ่ เคลือ่ นไหวทัง้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ บ่อยครัง้ ทีแ่ ต่ละกลุม่ ย่อยในภาคประชาสังคมนัน้ มีบทบาทในหลายๆ
เรือ่ งในเวลาเดียวกัน การทีก่ ฎหมายเปิดโอกาสให้มรี ปู แบบการจัดตัง้ องค์กรกลาง
ทีห่ ลากหลายนัน้ ทำ�ให้เป็นการยากทีจ่ ะแยกแยะระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน
ของไทยและต่างประเทศ เนือ่ งจากไม่มกี ลไกเฉพาะในส่วนกลางทีบ่ งั คับให้องค์กร
พัฒนาเอกชนต้องมาจดทะเบียนผ่านกลไกนัน้ ๆ ในขณะเดียวกัน องค์กรบาง
ประเภทก็เกิดขึน้ และปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว (เป็นต้นว่า หลังจากประสบความ
สำ�เร็จในการรณรงค์เรือ่ งบางเรือ่ งแล้ว) นอกจากนี้ การแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต
ก็ดเู หมือนจะทำ�ให้องค์กรในภาคประชาสังคมของไทยมีความคล่องแคล่วมากขึน้
ในขณะทีข่ นาดขององค์กรเล็กลง กิจกรรมรณรงค์ในอดีตและความเห็นทีต่ วั แทน
ขององค์กรเหล่านีแ้ สดงในระหว่างการทำ�ประชาพิจารณ์ตา่ งๆ นัน้ ทำ�ให้เรา
ทราบว่า ความเหลือ่ มล้�ำ ด้านรายได้และประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนนัน้ คือประเด็นหลักทีภ่ าคประชาสังคมไทยมีความกังวล
องค์กรในภาคประชาสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชนบทยังไม่ถึงกับเลือนหายไป
จากสังคมไทยเสียทีเดียว แต่การที่สถานะของประเทศได้กลายเป็นประเทศราย
ได้ระดับปานกลางนั้น ก็ทำ�ให้จำ�นวนขององค์กรประเภทนี้ลดลงไปมาก องค์กรที่
เหลืออยู่ก็ได้ขยับขยายไปเป็นองค์กรที่ทำ�เรื่องรณรงค์ประท้วงต่างๆ หรือกลาย
เป็นองค์กรทางสังคมและการกุศล เป็นต้น บ้างก็เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดใน
ความพยายามของภาครัฐที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนเชิงเปรียบเทียบ
ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ
หน่วยงานอย่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชม (Community Organizations
Development Institute: CODI) นั้น เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรภาคประชา
สังคมที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมอันจะช่วยพัฒนาสวัสดิการของประชาชนโดยมี
ชุมชนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ หัวข้อหลักที่ CODI ให้ความสนใจ คือ เรื่องของที่
อยู่อาศัยรวม การวางแผนการใช้ที่ดิน การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินกู้
และเงินให้เปล่า สภาและสวัสดิการชุมชน โดย CODI นั้น จะทำ�งานร่วมกับภาค
รัฐเป็นหลักและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม
ในบางพื้นที่หรือบางจังหวัด เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นสามารถรวมตัวกันเป็นเครือ
ข่ายได้ หรือสามารถเพิ่มอำ�นาจในการต่อรองกับหน่วยงานของรัฐในระดับเมือง
และระดับจังหวัดในอันที่จะมีส่วนกำ�หนดทิศทางของการวางแผนพัฒนา และเพื่อ
แบ่งปันประสบการณ์แก่กันและกันในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
การดำ�รงชีวิต รวมทั้งการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
มีเครือข่ายในภาคประชาสังคมบางเครือข่ายที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
รวมตัวของสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน (เช่น สหกรณ์แท็กซี่) หรือเพื่อการ
ออมร่วมกัน และทำ�หน้าที่เป็นสหกรณ์สำ�หรับที่อยู่อาศัย เป็นต้น ขณะเดียวกัน
ก็มีเครือข่ายในชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของปัญหา
การครอบครองที่ดิน เช่น เครือข่ายของชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมทางรถไฟหรือใต้
สะพาน ซึ่งมักจะประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันเมื่อพูดถึงการถือครองที่ดิน4

ในเชิงภูมิศาสตร์เราอาจแบ่งภาคประชาสังคมของไทยออกได้เป็นสามประเภท
ใหญ่ๆ ซึ่งจะสะท้อนลักษณะทางกายภาพขององค์กรภาคประชาสังคมในแต่ละ
พื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมในกรุงเทพฯ และภาคกลางนั้นมีความหลาก
หลายและเป็นกระบอกเสียงให้แก่กลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ชนชั้น
ปกครองและปัญญาชน ไปจนถึงประชากรซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดต่างๆ
และแรงงานอพยพ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรเหล่านี้ก็มีตั้งแต่เรื่อง
ปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาสังคม (ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ
สภาพ เด็ก สุขอนามัยของประชากร การศึกษา ฯลฯ) ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง ฯลฯ ฐานความรู้และระบบการบริหารจัดการที่
แข็งแกร่งนั้น ก็ทำ�ให้องค์กรภาคประชาสังคมในภาคกลางมีอำ�นาจที่จะแสดง
บทบาททั้งในประเด็นที่เป็นปัญหาระดับชาติและระดับภูมิภาค (เช่น สถาบัน
คีนันแห่งเอเชีย เป็นต้น) ผ่านการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดหรือการโอนถ่าย
องค์ความรู้ไปยังองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่บางส่วนของประเทศ องค์กรภาคประชา
สังคมของไทยบางองค์กรแม้จะมีถิ่นฐานอยู่ในเขตเมือง แต่องค์กรเหล่านี้ก็ยัง
มีบทบาทอย่างแข็งขันในประเด็นปัญหาเฉพาะบางเรื่องของท้องถิ่น เช่น การ
วางแผน เป็นต้น
ตัวอย่างขององค์กรภาคประชาสังคมที่ตั้งอยู่ในภาคกลางได้แก่ มูลนิธิปวีณาเพื่อ
เด็กและสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเพื่อเด็กในชุมชนแออัด มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ขณะ
เดียวกัน กรุงเทพฯ ก็เป็นที่ตั้งของสำ�นักงานขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่าง
ประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมระดับภูมิภาคหลายต่อหลายแห่งด้วย
สถาบันวิจัยและสถาบันศึกษานโยบายส่วนมากจะตั้งอยู่ในภาคกลาง สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Research Institute:
TDRI) ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี สถาบันแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2527 ให้เป็นหน่วยงานที่ไม่
แสวงหาผลกำ�ไร ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นเอกเทศจากรัฐ ตัวอย่างหนึ่งของงาน
วิจัยที่ TDRI มีส่วนเกี่ยวข้องคือ การประเมินผลกระทบที่การบูรณาการทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงอาจมีต่อปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank: ADB) นั่นเอง
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม
ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนของประชาชนระดับรากหญ้า และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ความยากจนในชนบท การให้ความช่วยเหลือแก่ชนพื้นเมือง รวมทั้งประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำ�และทรัพยากรธรรมชาติ การมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ซึ่งติดกับชายแดนก็มีส่วนกำ�หนดทิศทางการทำ�งานขององค์กรเหล่านี้5 ในปี
พ.ศ. 2528 NGO–CORD ได้จัดตั้งคณะกรรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น
เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงเงินให้เปล่าและแหล่งเงิน
ทุนรูปแบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นได้
ในภาคเหนือของประเทศ มีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง
หรือรอบๆ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานและกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ซึ่งให้ความสนใจในเรื่องการ
ย้ายถิ่นฐานและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานเป็นหลัก ส่วน
สถาบันวิจัยสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง ก็เป็นศูนย์กลางขององค์กร
ภาคประชาสังคมที่ให้ความสำ�คัญแก่ปัญหาของชนพื้นเมืองหรือชนกลุ่มน้อย
สิทธิในการถือครองที่ดิน การย้ายถิ่นฐาน การพัฒนาชนบท รวมทั้งประเด็นที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ด้วย มีองค์กรพัฒนาเอกชน
ในเชียงใหม่หลายต่อหลายองค์กรที่เน้นในเรื่องของการรณรงค์ หรือไม่ก็เป็น
องค์กรที่ไปตั้งรกรากที่นั่นเนื่องจากได้รับแรงจูงใจจากสภาวะแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ส่วนในภาคใต้นน้ั จำ�นวนขององค์กรพัฒนาเอกชนทีย่ งั ปฏิบตั งิ านอยูอ่ ย่างขันแข็ง
และไม่ขน้ึ ต่อรัฐก็ยงั มีอยูบ่ า้ ง แต่ไม่มากเท่าในภาคอืน่ ๆ ของประเทศ ตัวอย่าง
ขององค์กรทีส่ มควรจะได้รบั การกล่าวถึง ได้แก่ องค์กรความร่วมมือเพือ่ การ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน (Andaman Organization for Participatory
Restoration of Natural Resource: ARR) ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก และกระตุน้ ให้ชาวบ้านมีสว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง่ โดยส่วนใหญ่ องค์กรภาคประชาสังคมในภาคใต้
หนึง่ องค์กรมักจะประกอบด้วยสมาชิกซึง่ มาจากชุมชนในท้องถิน่ ทีห่ ลากหลาย
และสามารถแยกออกเป็นกลุม่ ๆ ตามวิชาชีพหรือพืน้ ฐานทางศาสนา ปัญหาความ
ขัดแย้งในภาคใต้ซง่ึ ยังดำ�เนินอยูใ่ นขณะนี้ ถือว่ามีอทิ ธิพลพอสมควรต่อการรวมตัว
กันในภาคประชาสังคม
มีองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศจำ�นวนน้อยที่มีแผนปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. 2540 มีองค์กรระหว่างประเทศทั้ง
สิ้น 27 องค์กรที่มีแผนปฏิบัติงานรายปีสำ�หรับโครงการความช่วยเหลือใน
ประเทศไทย (Thailand program)6 เมื่อเวลาผ่านไป จำ�นวนของแผนฯ ดังกล่าว
ก็น้อยลงตามลำ�ดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหลายองค์กรได้ลดบทบาทในไทยลงใน
ขณะที่สถานะของประเทศทวีความมั่งคั่งขึ้น หรือไม่ก็โอนถ่ายงานที่ทำ�ไปแล้วให้
แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศดำ�เนินการต่อ (เช่น มูลนิธิรักษ์ไทยที่ถูกตั้งขึ้น
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ CARE Thailand) ในปี พ.ศ. 2548 ADB ได้ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิฟรองซัวส์ซาเวียร์ บองนัวด์แห่งประเทศไทย
สำ�หรับจัดทำ�โครงการรณรงค์ป้องกันการเผยแพร่เชื้อเอดส์ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ส่วนสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติซึ่งมีสำ�นักงานอยู่ในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์นั้น ก็ได้เข้ามาดำ�เนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และ
ปัจจุบันก็ยังมีผู้ประสานงานในไทยอยู่ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศอื่นๆ
ที่ยังดำ�เนินโครงการช่วยเหลือในประเทศไทยอยู่ ได้แก่ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
(Friedrich Naumann Foundation) มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-EbertStiftung) มูลนิธิคอนราดอเดนาวร์ (Konrad Adenaur Foundation) และองค์กร
Terre des Hommes ซึ่งให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิเด็กด้อย
โอกาส รวมทั้งมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) องค์การแคร์นานาชาติ สหราช
อาณาจักร (CARE International UK) องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน (Save
the Children) ออกซ์แฟม (Oxfam) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนซี.ซี.เอฟ. ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Christian
Children’s Fund) องค์กร Plan International องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล (World Wide Fund for Nature) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller
Foundation) และองค์กร Education Development Center เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่มีสำ�นักงานตัวแทนระดับ
ภูมิภาคอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ แม้องค์กรเหล่านี้จะมีบทบาทน้อยใน
นโยบายและการพัฒนาของไทย เนื่องจากสถานะของประเทศที่เปลี่ยนไปเป็น
ประเทศรายได้ระดับปานกลาง แต่ก็มีหลายองค์กรที่มีบทบาทอย่างแข็งขันใน
เครือข่ายต่างๆ (ดูข้อมูลใน "เครือข่ายและหน่วยงานประสานงาน" ประกอบ)
หรือไม่ก็ในโครงการส่งเสริมสุขอนามัยของประชากรและโครงการการป้องกัน
การค้ามนุษย์ หรือการติดเชื้อโรคเอดส์ระดับภูมิภาคหรือข้ามพรมแดน ตัวอย่าง
ขององค์กรเหล่านี้ ได้แก่ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservative Nature)
องค์กร Plan International และองค์กร Family Health International
ภาคประชาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะทำ�งานร่วมกับสถาบัน
ระดับภูมิภาคมากขึ้นเป็นลำ�ดับ และหลายองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำ�งานใน
ลักษณะนี้ได้เข้ามาตั้งสำ�นักงานในประเทศไทย องค์กรบางองค์กรที่มี “โครงสร้าง
ที่ซับซ้อน มีความหลากหลาย และบ่อยครั้งมีการจัดการที่คาบเกี่ยวกัน” นั้น7 ต่าง

ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยทั้งสิ้น ตัวอย่างขององค์กรที่เป็นหน่วยงาน
หรือความร่วมมือระดับภูมิภาคแต่มีสำ�นักงานหรือมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) การประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN
Regional Forum) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly) มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation) และโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำ�โขง (GMS) องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชา
สังคม เช่น องค์กร Focus on the Global South (FOCUS) องค์กร The Asian
Forum for Human Rights and Development (FORUM-Asia) องค์กร The
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development องค์กร Solidarity
for Asian People’s Advocacy และเครือข่ายที่ชื่อว่าความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งเอเชีย (Asia Indigenous Peoples Pact: AIPP) ต่างก็มีประวัติการทำ�งาน
กับองค์กรเหล่านี้ข้ามพรมแดนและในระดับภูมิภาคมาแล้ว ส่วนคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-Governmental Commission
on Human Rights) และเวทีภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN Peoples’ Forum)
เองนั้น ก็เคยเป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรมรณรงค์เพื่อเรียกร้องความสนใจต่อ
ประเด็นปัญหาระดับภูมิภาค ซึ่งจัดโดยองค์กรภาคประชาสังคมที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศไทย
การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล การดำ�เนินโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise)นั้น มีค่อนข้างแพร่หลาย
ในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำ�โขงด้วยกัน บริษัทเอกชน
และรัฐวิสาหกิจรายใหญ่หลายแห่ง เช่น DTAC สิงห์คอร์ปอเรชั่น เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ไทยพีบีเอส (Thai Public Broadcasting Service) และปตท. ต่างก็
หันมาทำ�กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายในพื้นที่ชนบท บริษัทต่างชาติ เช่น Google ก็ได้หันมาเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคมกับองค์กรภาคประชาสังคมไทย เช่น การรายงานและ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขผ่านโทรศัพท์มือถือ การที่กิจกรรมภาคประชา
สังคมนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกขณะนี่เองก็ทำ�ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) ได้จัดตั้ง CSR Asia Center ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ที่วิทยาเขตของสถาบันใน
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริษัทเอกชนในไทยและประเท
ศอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำ�โขง ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจในแบบที่ยั่งยืนและมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมได้โดยผ่านการฝึกอบรม การให้คำ�ปรึกษา และการวิจัย8
นอกจากนี้ ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยอีกจำ�นวนมากที่มองว่า
วิสาหกิจเพื่อสังคมและการให้คำ�ปรึกษานั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุน
กิจกรรมที่ไม่แสวงหากำ�ไรขององค์กรได้ (ดู “การจัดหาเงินทุนขององค์กรภาค
ประชาสังคม” ประกอบ)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสื่อนั้น มีบทบาทที่แข็งขันตลอด
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์
ระหว่างภาคประชาสังคมและการเมืองยังคงเป็นไปในลักษณะที่ไม่ราบรื่นเท่าที่
ควร ในขณะที่ภาคประชาสังคมของประเทศไทยมีความหลากหลายและมีการ
ปฏิบัติงานในหลายสาขาผ่านกลไกหลายต่อหลายประเภทดังเช่นที่อธิบายไปแล้ว
ข้างต้น ยังมีบางส่วนของภาคประชาสังคมไทยที่มีแนวคิดแบบพวกหัวรุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองในเชิงต่อต้าน
อำ�นาจรัฐ

รายงานเกี่ยวกับภาคประชาสังคมไทยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2537
ชี้ให้เห็นถึงข้อสงสัยที่ว่า “องค์กรภาคประชาสังคมบางแห่งใช้สถานะขององค์กร
ที่ไม่แสวงหากำ�ไรเป็นเครื่องบังหน้าสำ�หรับการจัดกิจกรรมทางการเมืองใต้ดิน”9
ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่มีอยู่ค่อนข้างแพร่หลาย รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุอีกด้วย
ว่า “มีการมองว่าองค์กรภาคประชาสังคมในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ในระดับรากหญ้าและองค์กรที่รณรงค์เป็นเป้าหมายหลัก มักจะมีความคิดเห็น
สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองบางอุดมการณ์ที่ไม่เป็นมิตรกับรัฐบาล” ใน
ขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ดำ�เนินไปอย่างรวดเร็ว
ก็ทำ�ให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่เคยมุ่งเน้นการทำ�งานเพื่อการพัฒนาต้องถอนตัว
ออกไปจากประเทศ หรือลดจำ�นวนลง หรือเปลี่ยนเป้าหมายในการดำ�เนินงานไป
ยังเรื่องอื่นๆ เป็นผลให้องค์กรภาคประชาสังคมที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่ค่อยมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับภาครัฐและหน่วยงานผู้บริจาคสักเท่าไหร่ รวมทั้ง กลายเป็น
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยลงในเครือข่าย 'การพัฒนา' ที่เป็นทางการในระดับ
ชาติหรือในองค์กรใหญ่ๆ ที่เป็นฐานให้แก่องค์กรย่อยอื่นๆ ด้วย
แนวคิดทีว่ า่ ประชาชนไทยทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะคัดค้านการทำ�งานของรัฐบาลนัน้ ได้รบั
การบัญญัตไิ ว้อย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.
2540 ในขณะเดียวกัน การเคลือ่ นไหวทางสังคมก็เปรียบเสมือนดอกไม้ทเ่ี บ่งบาน
ไปในทุกหย่อมหญ้า ปรากฎการณ์ดงั กล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนทีก่ �ำ ลังเผชิญ
กับความยากจนข้นแค้นเนือ่ งด้วยทัง้ ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี
พ.ศ. 2540 และจากการพัฒนาทีป่ ราศจากความเสมอภาค จากปัญหาความยากจน
และปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมอืน่ ๆ ได้มชี อ่ งทางทีจ่ ะเปล่งเสียงของตนเองให้
รัฐบาลได้รบั รู10้ นอกจากนี้ การเคลือ่ นไหวทางสังคมเพือ่ ประท้วงรัฐบาลอืน่ ๆ ยังได้
รับแรงหนุนจากการทีป่ ระชาชนไทยบางกลุม่ รูส้ กึ กังวลต่อการดำ�เนินโครงการบาง
โครงการโดยภาครัฐ เช่น การพัฒนาโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซียในภาคใต้
ของประเทศ11 โครงการบำ�บัดน้�ำ เสียสมุทรปราการ12 และโครงการโรงผลิตไฟฟ้า
พลังน้�ำ ลุม่ แม่น�ำ้ โขง ซึง่ รวมถึงโครงการเขือ่ นปากมูนทีไ่ ด้รบั การต่อต้านมายาวนาน
โดยมีสมัชชาคนจนแห่งประเทศไทยเป็นผูป้ ระสานงานหลัก13 ส่วนกลุม่ ตัวแทนคน
รากหญ้าทีม่ ชี อ่ื เสียงอีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ มีสว่ นร่วมในการประท้วงและการเคลือ่ นไหวต่อ
ต้านรัฐบาลต่างๆ ก็คอื สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน
ในด้านการวิจยั นโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมดูจะเป็นไปในลักษณะทีส่ ร้างสรรค์มากกว่า องค์กรเช่น HelpAge
International ได้มสี ว่ นอย่างมากในการนำ�เสนอข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์และมุมมองจาก
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระหว่างประเทศเกีย่ วกับปัญหาของผูส้ งู อายุ อันเป็นหนึง่ ใน
ปัญหาสังคมทีท่ า้ ทายมากทีส่ ดุ ปัญหาหนึง่ ของประเทศไทย งานวิจยั นีไ้ ด้ชใ้ี ห้เห็นถึง
ความสำ�คัญของการอพยพย้ายถิน่ ฐานเพือ่ หางานทำ�ของคนหนุม่ สาวแรงงานต่อผู้
สูงอายุทจ่ี ะถูกทิง้ ให้อยูเ่ ดียวดายในหมูบ่ า้ น รวมทัง้ ผลกระทบจากการติดเชือ้ เอชไอ
วี/เอดส์ตอ่ ผูส้ งู อายุ และปัญหาความยากจนในหมูผ่ สู้ งู อายุในประเทศไทยซึง่ ภายใน
หนึง่ ทศวรรษข้างหน้าก็คาดว่าจะมีจ�ำ นวนประชากรสูงอายุมากกว่าเด็กแล้ว ส่วน
องค์กรภาคประชาสังคมทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางและทีเ่ น้นงานวิจยั เอง ก็มี
บทบาทในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหมูป่ ระชาชนเกีย่ วกับประเด็นต่างๆ
รวมทัง้ ช่วยเหลือรัฐบาลให้สามารถพิเคราะห์ประเด็นปัญหาเหลา่ นัน้ ได้ดว้ ยดี
ในปี พ.ศ. 2545 บริบทหนึ่งของการศึกษาพูดถึงประเทศไทยในการศึกษาระดับ
ภูมิภาคฉบับหนึ่ง ได้พยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาสังคมจากมุมมองของพัฒนาการด้านประชาธิปไตย แม้การรายงานข่าว
โดยทั่วไปของสื่อจะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในภาค
ประชาสังคมและความไว้เนื้อเชื่อใจในสถาบันของรัฐนั้นจะเป็นไปในเชิงลบ แต่
การศึกษาครั้งนี้กลับพบว่า การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมนั้นเป็นไปใน
ลักษณะที่ "สนับสนุนการจงรักภักดีต่อสถาบันทางการเมืองและสังคมที่สำ�คัญ
ที่สุดของประเทศ"14 การศึกษาชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้
ชัดขึ้นในหมู่ประชากรในชนบทที่มีอายุมากและมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่ำ� ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมใน

ประเทศไทยจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นัก แต่การมีส่วนร่วมในองค์กรภาคประชา
สังคมในทุกระดับของสังคมก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีสิทธิ
มีเสียงในการดำ�เนินนโยบายของรัฐและการตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของพวกเขาโดยตรง อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าวไม่พบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างพลวัตนี้กับการจรรโลงประชาธิปไตยในประเทศไทย
อาจเป็นเพราะว่าภาคประชาสังคมไทยยังอยู่ในระหว่างการค้นหาบทบาทที่
ชัดเจนของตนในระบบการเมืองก็เป็นได้

กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาคประชาสังคม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของ
พลเมืองไทยอยู่หลายประการ รวมทั้งกำ�หนดหน้าที่ของรัฐบาลในอันที่จะ
ปกป้องสิทธิดังกล่าวไว้ ส่งผลให้มาตรฐานของการจัดการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนโดยภาครัฐเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต้องถูกยกระดับให้สูง
ขึ้นตามไปด้วย หมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีชื่อว่า "สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย" โดยส่วนที่ 10 ของหมวดดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิในข่าวสารและการร้องเรียนของประชาชน ผลลัพธ์ของบทบัญญัติเหล่านี้
ก็ทำ�ให้รัฐบาลจักต้องทำ�การปรึกษาหารือกับประชาชนอย่างทั่วถึงและในระดับ
สูงสุด โดยเฉพาะในกรณีโครงการของภาครัฐนั้น "อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
ส่วนเสียสำ�คัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ" (มาตรา 57) ขณะที่ส่วนที่ 11 ของบท
เดียวกันนั้นว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม และส่วนที่ 12 ว่าด้วย
สิทธิอันหลากหลายของชุมชน
โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีหน่วยงานกลางใดในภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการจด
ทะเบียนขององค์กรพัฒนาเอกชนทั้งที่มีสัญชาติไทยและที่เป็นต่างชาติ แต่การ
จดทะเบียนดังกล่าวเป็นการทำ�ผ่านหน่วยงานของรัฐหลายๆ หน่วย องค์กร
ภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นส่วนมากเลือกที่จะไม่จดทะเบียนอย่างเป็น
ทางการ (รัฐธรรมนูญของไทยมิได้กำ�หนดให้องค์กรภาคประชาสังคมต้องมีการ
จดทะเบียน) อย่างไรก็ตาม มีองค์กรภาคประชาสังคมไทยหลายประเภทที่มี
ลักษณะเฉพาะทางกฎหมาย เช่น องค์กรภาคประชาสังคมที่เรียกว่าสมาคมจะ
ต้องมีการจดทะเบียนในระดับจังหวัดหรือกับส่วนกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรม
ที่สมาคมประกอบ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของสมาชิก ส่วนองค์กรที่เรียกว่ามูลนิธินั้นจะต้องมีกองทุนขั้นต่ำ� 200,000
บาท ต้องไม่มีบทบาทหรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง และจะต้องขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงวัฒนธรรม มีความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
แรงงาน และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง แต่กระบวนการที่ว่าก็อาจใช้เวลานานถึง 6 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ แม้
จะน้อยมากที่การตรวจสอบดังกล่าวจะลงเอยด้วยการปฏิเสธการจัดตั้งของ
มูลนิธิใดๆ ส่วนองค์กรต่างชาตินั้นอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการ
ต่างประเทศโดยตรง แต่ไม่จำ�เป็นต้องจดทะเบียนในประเทศไทยหากพวกเขา
ได้มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอื่นๆ มาแล้ว (โดยมาก
องค์กรเหล่านี้จะทำ�งานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นอยู่แล้ว) อย่างไรก็ดี โครงการที่
องค์กรเหล่านี้จะจัดทำ�ขึ้นในประเทศต้องได้รับการอนุมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
โครงการที่ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสูง  

เครือข่ายและหน่วยงานประสานงาน
ในปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่แข็งแกร่งจากส่วน
กลาง ซึ่งต่างจากอีกหลายประเทศในภูมิภาค แต่ความหลากหลายของภาค
ประชาสังคมในประเทศไทยและความสนใจในระดับภูมิภาคขององค์กรเหล่านี้
ทำ�ให้มีเครือข่ายเกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมากสำ�หรับการทำ�งานในประเด็นต่างๆ ที่

ภาคผนวกของรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมรายชื่อของเครือข่ายองค์กรภาคประชา
สังคมในประเทศไทยบางเครือข่ายมาแสดงไว้ โดยแบ่งตามสาขาที่เครือข่ายเหล่า
นี้ให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ

ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อกระจายแหล่งเงินทุนของสมาคมเอง PDA เป็น
เจ้าของร้าน Cabbages and Condoms ซึ่งเป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงมาก
แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นอกเหนือไปจากองค์กรทางสังคมอื่นๆ ที่สมาคมมี
ส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรรุ่นใหม่ต่างๆ เช่น สถาบัน ChangeFusion ซึ่งเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหากำ�ไร ก็มีส่วนอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรทาง
สังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมอื่นๆ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น
สำ�นักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีโครงการชื่อ
UnLtd Thailand (อันลิมิเตดไทยแลนด์) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553
เพื่อให้การสนับสนุนและจัดหางบประมาณแก่กิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
สังคม โครงการดังกล่าวจัดว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างในโครงการเดียวกัน ไม่
ว่าจะกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำ�ไร การดำ�เนินธุรกิจ และความพยายามที่จะผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น

การจัดหาเงินทุนขององค์กรภาคประชาสังคม

ทำ�เนียบองค์กรภาคประชาสังคม

ในขณะที่สถานะของประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่ประเทศซึ่งมีรายได้ระดับปาน
กลาง เงินทุนสำ�หรับองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นที่มาจากผู้บริจาคในต่าง
ประเทศก็เริ่มลดน้อยลงตามไปด้วย มูลนิธิฟอร์ดและธนาคารโลกเป็นองค์กรสอง
แห่งที่เหลืออยู่ที่ยังมีการจัดสรรเงินทุนให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน แม้ว่าเงินทุนจากต่างประเทศได้ลดน้อยถอยลง
ตามลำ�ดับ กองทุนต่างๆ ในประเทศที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือประเภทเงินให้
เปล่าต่างๆ ก็ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนเงินทุนส่วนที่หายไปได้อย่างยั่งยืน
เท่าใดนัก สถาบัน Synergos คือ องค์กรที่ไม่แสวงหากำ�ไรของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีบทบาทในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนในแอฟริกาได้ระบุว่า อาจต้องใช้
เวลาอีกเนิ่นนานหลายปีกว่าที่มูลนิธิของไทยและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ประเภทเงินให้เปล่าส่วนใหญ่จะสามารถก้าวขึ้นมาทำ�หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรภาคประชาสังคมของไทยส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาอาสาสมัคร
สำ�หรับการดำ�เนินงานในแต่ละวัน รวมทั้งต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนในประเทศที่
ไม่ใช่เงินให้เปล่าสำ�หรับการดำ�เนินโครงการต่างๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น บางองค์กร
ต้องพึ่งพาการส่งมอบบริการจากภาครัฐ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็น
ตัวอย่างหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีข้อตกลงกับหน่วยงานของภาครัฐว่า
ด้วยการให้บริการขั้นพื้นฐานแก่แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

โดยธรรมชาติแล้ว องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยค่อนข้างจะกระจาย
การดำ�เนินงานออกไปจากส่วนกลาง ทำ�ให้ยังไม่มีฐานข้อมูลกลาง หรือการจัด
ทำ�นามสงเคราะห์สำ�หรับองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเป็นทางการ อย่างไร
ก็ดี หน่วยงานบางหน่วยได้จัดทำ�ระเบียนรายชื่อหรือทำ�เนียบองค์กรพัฒนา
เอกชนเฉพาะด้านไว้บ้าง เช่น ทำ�เนียบองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานเกี่ยวกับ
เรื่องชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาของชนบนพื้นที่สูง ซึ่งศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์
และการพัฒนาแห่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รวบรวม
(ค้นหารายชื่อในสารบบของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ได้ที่ www.cesd-thai.
info/?M=NGO&lang=en)

หลากหลายเช่นกัน แต่เครือข่ายดังกล่าวก็ค่อนข้างจะแตกกระสานซ่านเซ็นออก
ไป และอาจมีความเคลื่อนไหวที่มากขึ้นหรือน้อยลงได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมืองและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ด้วย การเชื่อมโยงอย่างหลวมๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสำ�คัญ
มากในเครือข่ายภาคประชาสังคม ในภาคนวัตกรรมทางสังคมของภาคประชา
สังคมไทย Facebook Twitter และเวทีทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ได้กลายเป็นสื่อที่
สำ�คัญที่ส่งเสริมการรวมตัวเป็นเครือข่าย การกระจายข้อมูล รวมทั้งการแสวงหา
แรงสนับสนุนและความรู้จากประชาชนในวงกว้าง

นอกเหนือไปจากมูลนิธริ ะหว่างประเทศแล้ว ยังมีหน่วยงานของไทยจำ�นวนไม่
มากทีค่ อยจัดสรรเงินให้เปล่าแก่องค์กรภาคประชาสังคม ตัวอย่างเช่น NGOCORD หรือกป.พอช. ซึง่ ได้รบั งบประมาณในการจัดตัง้ จากกองทุนพัฒนา
ท้องถิน่ ไทย-แคนาดา (Local Development Assistance Program) อันเป็น
โครงการทีร่ ฐั บาลแคนาดาให้การสนับสนุนทางการเงิน และภายหลังได้กลายเป็น
สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (Local Development Institute: LDI) ในปี พ.ศ.
2544 สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนานี้ เป็นองค์กรในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นองค์กรทีใ่ ห้เงินทุนแก่องค์กร
พัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทัง้ ศึกษาและประเมินนโยบายของรัฐ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัว
เชือ่ มทีด่ รี ะหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรในระดับรากหญ้า เป้าหมาย
หลักของสถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนาคือ การทำ�งานในระดับชุมชนและในระดับ
นโยบาย โดยเน้นการให้อ�ำ นาจแก่ชมุ ชนในการตัดสินใจและดำ�เนินโครงการต่างๆ
ด้วยตัวเอง รวมทัง้ การส่งเสริมความคิดริเริม่ ต่า ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ชมุ ชนทัง้ สามารถ
พึง่ ตนเองได้และสามารถมีบทบาทในการวางนโยบายทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจมหภาค
ด้วย ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนาและพันธมิตรได้ชว่ ยให้มลู นิธิ
ท้องถิน่ สองแห่งนี้ สามารถจัดตัง้ ขึน้ ได้ในจังหวัดลำ�ปางและอุดรธานี
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development
Association: PDA) เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประวัติการ
ทำ�งานอันยาวนาน และเป็นองค์กรที่นำ�แนวคิดเรื่ององค์กรทางสังคมไป

ส่วนสถาบัน Synergos เองนั้น ก็ได้จัดทำ�แผนผังเงินทุนองค์กรภาคประชาสังคม
ไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2545 แผนผังดังกล่าวแสดงชื่อองค์กรที่ระดมและกระจาย
เงินทุนและทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กร
ภาคประชาสังคมอื่นๆ โดยที่ไม่รวมองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่มี
สำ�นักงานในประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่าง ADB กับภาคประชาสังคม
ADB ได้เข้ามาเปิดสำ�นักงานผู้แทนประจำ�ประเทศไทย (Thailand Resident
Mission: TRM) ในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ
สำ�นักงานของ ADB ในประเทศไทย หรือ TRM เปรียบเสมือนด่านแรกของ
การติดต่อระหว่าง ADB กับภาคประชาสังคมในประเทศ นอกจากนี้ TRM ยัง
ทำ�หน้าที่ประสานงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับสูงเกี่ยวกับ
นโยบายต่างๆ รวมทั้งมีบทบาทหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศ การบริหารจัดการการให้คำ�ปรึกษาทางวิชาการ การพัฒนาและ
ดำ�เนินโครงการใหม่ๆ การบริหารโครงการที่มีอยู่ ฯลฯ
แผนปฏิบัติงานในประเทศ (Country Operations Business Plan: COBP) ของ
ADB ในประเทศไทยประจำ�ปี พ.ศ. 2554-2556 นั้น แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์
ที่ ADB จะนำ�ไปใช้สำ�หรับการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล ประเด็นหลักที่ ADB
ให้ความสำ�คัญก็คือ การให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิ่ม
โอกาสของการมีส่วนร่วมโดยภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาตลาดทุน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นกระแสหลัก นอกจากนี้
ADB ยังจะสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบทั่วถึง
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (inclusive growth) รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่
ภาครัฐในการลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็น
สาขาใหม่ที่ ADB เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเครือข่ายประชาสังคมในประเทศไทย
ประเด็น/
หัวข้อหลักที่ให้ความสนใจ

กลุ่ม

สมาชิกภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการภัยพิบัติและ
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

กลุ่มพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชนอาเซียน
(ASEAN Partnership Group)

ออกซ์แฟม (Oxfam GB) องค์การช่วยเหลือเด็ก
แห่งสวีเดน (Save the Children) องค์กร Plan
International องค์กร HelpAge International
และองค์กร MERCY Malaysia

สนับสนุนการดำ�เนินงานตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ผ่านการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการนำ�หลักการเรื่องการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียนไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง รวมทั้งให้ภาคประชาสังคมสามารถร่วมมือกับสำ�นักเลขาธิการอาเซียนใน
เรื่องดังกล่าวได้ ออกซ์แฟม GB ทำ�หน้าที่เป็นเลขาธิการในปี พ.ศ. 2553

เครือข่ายด้านมนุษยธรรม ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการถาวรระหว่างหน่วยงาน
สหประชาชาติ (Inter-Agency Standing
Committee: IASC) สำ�หรับภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก

สมาชิก IASC รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
สหประชาชาติ

เครือข่ายด้านมนุษยธรรมสำ�หรับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นเวทีประสานงานในระดับภูมิภาคสำ�หรับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในงานด้านมนุษยธรรมทั้งหลาย ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือ
และตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติในเอเชียแปซิฟิก เครือข่ายดังกล่าวทำ�หน้าที่เพิ่มพูนการประสานงานและ
อำ�นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสมาชิก อันสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
การปฏิบัติงานที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศริเริ่มขึ้นร่วมกันในปี พ.ศ. 2548

พลังงาน

เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยา แม่น้ำ�โขง
(Mekong Energy and Ecology Network:
MEE Net)

เครือข่ายหลวมๆ ขององค์กรภาคประชาสังคม
ในประเทศในลุ่มแม่น้ำ�โขง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงาน

MEE Net ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำ�
โขง (TERRA) ภายใต้การกำ�กับดูแลของมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ (Foundation for Ecological
Recovery: FER) ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย MEE Net ให้ความสำ�คัญแก่ประเด็น
ด้านพลังงานที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศน์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
โครงสร้างไฟฟ้า การกำ�กับดูแลและการปฏิรูปนโยบายพลังงานให้เอื้อต่อทั้งความยั่งยืนของการดำ�รงชีพ
ในชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนของพลังงานด้วย

สุขอนามัย

เครือข่ายองค์กรศาสนาด้านเอชไอวี/เอดส์ใน เครือข่ายย่อยๆ ของกลุ่มศาสนาทั่วประเทศไทย www.inhatfoundation.org
ประเทศไทย (Interfaith Network on HIV/ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่
AIDS in Thailand: INAT)
มีเป้าหมายการดำ�เนินงานสอดคล้องกับความ
เชื่อของคริสตจักรต่างๆ กลุ่มตัวแทนชุมชน และ
ผู้นำ�ทางศาสนา
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
เครือข่ายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (รวมถึงองค์กร
(Thai Network of People Living with HIV/ ภาคประชาสังคมทั้งในท้องถิ่นและองค์กร
AIDS: TNP+)
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่ทำ�งานเกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และการช่วยให้ผู้ติด
เชื้อสามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ) ซึ่งเป็น
ทั้งองค์กรผู้ประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนา
เอกชนต่างๆ ที่ทำ�งานในสาขานี้อีกด้วย

เครือข่ายฯ นี้ให้การบำ�บัดรักษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2544 เครือข่ายดัง
กล่าว ร่วมกับผู้ติดเชื้อและองค์กรพัฒนาเอกชนจำ�นวนหนึ่ง ได้ประสบความสำ�เร็จในการรณรงค์ให้รัฐบาล
หันมากำ�หนดนโยบายที่จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และเข้าถึงยาต้านไวรัส (antiretrovirals) ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น (www.thaiplus.net)

คณะกรรมการกลไกความร่วมมือใน
ประเทศไทยของกองทุนโลก
(Global Fund Country Coordinating
Mechanism: CCM)

CCM เป็นกลไกซึ่งทำ�ให้ความมุ่งมั่นของกองทุนโลกในอันที่จะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีความ
รู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการซึ่งกองทุนฯ เป็นผู้ให้เงิน
สนับสนุน สามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ CCM นี้เป็นความร่วมมือในระดับชาติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
หลายภาคส่วน โดยทุกฝ่ายมาทำ�งานร่วมกันเพื่อวางแผนและยื่นร่างข้อเสนอโครงการที่ต้องการเงินสนุบ
สนันจากกองทุนโลกให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณา โดยมีความต้องการในระดับประเทศเป็นองค์
ประกอบหลักของแผน หลังจากที่ข้อเสนอได้รับการอนุมัติแล้ว CCM ก็มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลความคืบ
หน้าของการดำ�เนินงานตามแผนอีกด้วย

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รัฐบาล ผู้ได้
รับผลกระทบ และสถาบันวิจัยต่างๆ

ชนเผ่าพื้นเมือง   

ความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย
(Asia Indigenous People’s Pact: AIPP)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง AIPP คือ
(1) เพื่อใช้เป็นเวทีสำ�หรับการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ รวมทั้งสำ�หรับการส่งเสริมสามัคคี
และความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน และการประสานงานหรือการรณรงค์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนพื้น
เมืองของทวีปเอเชีย
(2) เพื่อสนับสนุนการสะท้อนปัญหา และการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอนาคตของชนพื้นเมือง
ในเอเชีย
(3) เพื่อส่งเสริมการจัดทำ�เอกสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียอย่างเป็นระบบ ไม่
ว่าจะเป็นการรวบรวมปัญหา ประวัติ และการต่อสู้ที่ผ่านมาของชนพื้นเมืองเหล่านี้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการ
ส่งเวียน จัดพิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อมูล และรณรงค์เพื่อประโยชน์ของชนพื้นเมืองในเอเชีย
(4) เพื่อประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการรณรงค์ที่จะช่วยให้ความ
ปรารถนาของชนพื้นเมืองในเอเชียเป็นจริงขึ้นมาได้ และ
(5) เพื่อดำ�เนินกิจกรรมใดใดก็ตามที่จะเสริมสร้างสถานะของชนพื้นเมืองให้แข็งแกร่ง และสถานะของ
องค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อคนเหล่านี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น (www.aippnet.org)

ภาคประชาสังคมไทย   

มูลนิธิศักยภาพชุมชน
องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับท้องถิ่น
(People’s Empowerment Foundation: PEF)

PEF เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำ�ไร จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมใน
ประเทศไทย (www.peoplesempowerment.org)

การค้ามนุษย์

โครงการประสานงานชื่อโครงการความร่วม
มือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ (Inter-Agency Project in Human
Trafficking: UNIAP)

หน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ องค์กร
พัฒนาเอกชน

ในแต่ละไตรมาส UNIAP จะจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคด้วย เพื่อให้การประสาน
งานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำ�เสนอความเห็น
ต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (Thailand
Youth Forum on Human Trafficking)

องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย UNIAP และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำ�เสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นี้เป็นความคิดริเริ่มร่วมของ
หน่วยงานที่เอ่ยถึงในช่องสมาชิกภาพ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการต่อต้านและการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยด้วย (www.
mekongyouthforum.com)

ทรัพยากรน้ำ�ในลุ่มแม่น้ำ�โขง

คณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการ องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน มูลนิธิศุภนิมิต
ค้ามนุษย์ให้คืนสู่สังคม
แห่งประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน กองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และ UNIAP

คณะทำ�งานดังกล่าวให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยประสบการณ์การคืนสู่สังคมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS) เพื่อส่งเสริมความพยายามของรัฐบาลในอันที่จะให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และกำ�หนดเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

M-Power (Mekong Program on Water
Environment and Resilience)

M-Power เป็นเครือข่ายสำ�หรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ�ในราช
อาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า ไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ให้เป็นประชาธิปไตย
มากขึ้น (โดยเปิดโอกาสให้คนในระดับท้องถิ่นซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายโดยตรงมีสิทธิมีเสียงมาก
ขึ้นในการวางและดำ�เนินนโยบายที่จะมีผลต่อชีวิความเป็นอยู่ของเขาเอง)

มีสมาชิกมากกว่า 30 หน่วยงานทั้งในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงและในต่างประเทศ

ประเทศไทย: วงเงินกู้สะสมจาก ADB ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
สาขา

จำ�นวนโครงการ
ที่ปล่อยกู้

การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษา  

9

วงเงิน (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
409.21

ร้อยละ (ของเงิน
กู้ทั้งหมด)a
6.86

5

160.72

2.69

พลังงาน

30

1,876.61

31.44

การเงิน  

12

1,044.50

17.50

1

500.00

8.38

สาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม
อุตสาหกรรมและการค้า

3

90.46

1.52

การบริหารจัดการภาครัฐ

–

–

–

การขนส่ง และไอซีที

18

1,291.60

21.64

การประปา และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งบริการ
อื่น ๆ ในระดับเทศบาล

9

595.00

9.97

สหสาขา (คาบเกี่ยวกับหลายภาคส่วน)

1

1.38

0.02

88

5,969.48

100.00

รวมทั้งหมด
– หมายถึง เป็นศูนย์ ไอซีที หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
a

หมายถึง ยอดรวมมีการปัดจุดทศนิยม

ที่มา: ADB ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชียและประเทศไทย พ.ศ. 2554 กรุงมะนิลา

ADB ตระหนักดีถึงความสำ�คัญขององค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กร
พัฒนาเอกชน ต่อกระบวนการการพัฒนา และให้ความร่วมมือกับภาคประชา
สังคมเป็นอย่างดีเพื่อให้องค์กรในภาคนี้สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความ
ยั่งยืน และคุณภาพของบริการที่องค์กรจัดหาให้ดียิ่งขึ้น องค์กรพัฒนาเอกชน
นั้นมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรม
โดยองค์กรเหล่านี้ได้นำ�ความรู้ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของชุมชนท้อง
ถิ่นมาใช้ในการค้นหาแนวทางหรือรูปแบบของการทำ�งานใหม่ๆ ที่จะช่วยให้
กิจกรรมทางด้านการพัฒนาบางประเภทประสบผลสำ�เร็จยิ่งขึ้น นอกจากนี้
องค์กรพัฒนาเอกชนยังมีบทบาทมากในการส่งเสริมการแสดงรับผิดชอบต่อ
ประชาชน เพราะการตรวจสอบโครงการพัฒนาต่างๆ โดยองค์กรเหล่านี้ทำ�ให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางใจได้ว่าแต่ละองค์ประกอบของโครงการนั้นจะได้รับการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนในด้านการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนก็มีส่วนอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้การนำ�แผน
โครงการไปปฏิบัตินั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของคนในท้องถิ่น ขณะ
เดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชนก็มีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาด้วย
การทำ�หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการกับ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจัดหาเวทีหรือช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้พลเมือง
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้วย ในแง่ของความยั่งยืนนั้น องค์กรพัฒนาเอกชน
ก็มีบทบาทมากในการช่วยให้การดำ�เนินโครงการนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ดำ�เนินโครงการ หรือในภาวะที่หน่วยงานนั้นๆ กำ�ลังประสบปัญหาเรื่องศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ความร่วมมือระหว่าง ADB กับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยในช่วง
ปี พ.ศ. 2543-2553 นั้น เน้นที่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เป็นหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นในระหว่างการวางแผนยุทธศาสคร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ การ
วางแผนกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวที่รู้จักกันดีในนามของยุทธศาสตร์ 2020 หรือ
การประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งโครงการ
ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการต่างๆ ความร่วมมือในลักษณะนี้มีส่วนอย่างยิ่งใน
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อการทำ�งานของอีกฝ่ายและต่อวิธีที่ทั้งสองฝ่าย
จะเสริมกำ�ลังซึ่งกันและกันได้ ทำ�ให้ต่างฝ่ายต่างก็สามารถนำ�ทรัพยากรที่มีอยู่
มาใช้ร่วมกันในกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้ไทยตอบสนองต่อ

ประเด็นท้าทายด้านการพัฒนาได้อย่างทันท่วงที เมื่อปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทย
ได้ขอกู้ยืมจาก ADB อีกครั้ง หลังจากที่มิได้กู้ยืมมานาน 9 ปี โดยเป็นการให้กู้
ทั้งแก่รัฐบาลและแก่หน่วยงานต่างๆ ในภาคเอกชน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นโอกาสอันดี
ที่จะทำ�ให้ ADB ได้ทำ�งานร่วมกับภาคประชาสังคม (ในการตรวจสอบความคืบ
หน้าของโครงการเงินกู้ต่างๆ) ให้มากขึ้นอีกในอนาคต
ในต้นปี พ.ศ. 2549 ADB ยังได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (Environment
Operations Center: EOC) ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางสำ�หรับการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำ�โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
การอำ�นวยความสะดวกต่อการดำ�เนินโครงการสิ่งแวดล้อมหลักแห่งอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขง (Core Environmental Program: CEP) เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
แผนของโครงการนั้นเป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจาก
นี้ EOC ยังจะทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักเลขาธิการให้แก่คณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม
(Working Group on Environment: WGF) ด้วยการแบ่งเอาภาระหน้าที่ที่เกี่ยว
กับการจัดการประชุมคณะทำ�งานหรือการประสานงานและการจัดทำ�รายงาน
ต่างๆ มาดำ�เนินการเอง (ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหน้าที่ของ ADB) แม้ศูนย์ปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมนี้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสำ�นักงานผู้แทนในประเทศไทย แต่ EOC
ก็มีบทบาทหลักในการติดต่อประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาค
ประชาสังคมอื่นๆ ซึ่งดำ�เนินมาเป็นเวลายาวนานของ ADB โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ่านโครงการแนวพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำ�โขง (GSM Biodiversity Conservation Corridors Initiative) ที่ ADB มี
ส่วนสนับสนุน
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แตกต่างกันอยู่บ้างในเรื่องของพิธีรีตองหรือความเคร่งครัดในระเบียบแบบแผน และองค์กรเหล่านี้มีตั้งแต่กลุ่มตัวแทนชุมชนที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ ไปจนถึงการรวมตัวกันของสหภาพแรงงาน
ระหว่างประเทศ แต่พวกเขาต่างก็มีความสนใจ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมกัน องค์กรในภาคประชาสังคมหลักๆ ที่มีความหมายยิ่งต่อการดำ�เนินงานของ ADB ก็มีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO
ต่างๆ องค์กรพัฒนาชุมชนและองค์กรที่ทำ�หน้าที่เป็นกระบอกเสียงหรือเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชน มูลนิธิ สมาคมวิชาชีพ สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย สหภาพแรงงาน องค์กรสำ�หรับ
มวลชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆและพันธมิตร รวมทั้งเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรที่เป็นฐานให้แก่องค์กรอื่นๆ ด้วย1
ADB ตระหนักดีถึงบทบาทที่องค์กรภาคประชาสังคมมีต่อการพัฒนาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และเข้าใจว่าการทำ�งานขององค์กรเหล่านี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�งานของภาค
รัฐหรือภาคเอกชนได้ ADB เองนั้น ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติอันสืบเนื่องยาวนานสำ�หรับการร่วมมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในบริบทที่แตกต่างกัน ผ่านการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่
ธนาคารให้ความสำ�คัญหรือกลยุทธ์การพัฒนาระดับประเทศที่ ADB เห็นว่าเหมาะสมสำ�หรับประเทศสมาชิก รวมทั้งในการออกแบบ การดำ�เนินงาน และการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
ที่ ADB มีส่วนสนับสนุนด้วย
ในปี พ.ศ. 2551 ADB ได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์ 2020 ซึ่งเป็นแผนการดำ�เนินงานที่บ่งชี้ทิศทางในอนาคตและวิสัยทัศน์ขององค์กรนับจากปัจจุบันจนกระทั่งถึงปีค.ศ. 2020 หรือพ.ศ. 25632 เหนือสิ่งอื่น
ใด ยุทธศาสตร์ 2020 เน้นยุทธศาสตร์เสริม 3 ด้านที่จะช่วยให้ ADB ดำ�เนินการตามวิสัยทัศน์ขององค์กรได้เป็นผลสำ�เร็จ นั่นก็คือ การเจริญเติบโตแบบทั่วถึงและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การเจริญ
เติบโตแบบยั่งยืนที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการในภูมิภาค วาระเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ADB ตระหนักดีว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอ แต่รูปแบบ
ของการเจริญเติบโตเองก็ยังมีความสำ�คัญยิ่งต่อการบรรเทาปัญหาความยากจนในภูมิภาค ในบริบทของยุทธศาสตร์ใหม่นี้ การร่วมมือกับองค์กรที่หลากหลาย รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมด้วย
นั้น จะกลายหัวใจหลักของการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การดำ�เนินการตามแผนโครงการ และการประเมินผลโครงการที่ ADB มีส่วนเกี่ยวข้อง
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