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1.1ปรากฏการณ์ส าคัญของปัญหา  

พัฒนาการแนวคิดประชาสังคมร่วมสมัย (Civil Society) ได้ก่อตัวขึ้นในสังคมไทยไม่น้อยกว่าสาม

ทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ค าว่า “ประชาสงัคม” ได้ถูกกล่าวถึง เป็นที่รู้จัก และสร้างความหมายใหม่มากขึ้น 

ภายหลังการล่มสลายของค่ายสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตรัสเซีย และการเปล่ียนจาก

ระบอบเผด็จการรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมมากขึ้น  ซึ่งเป็นขบวนการ

ทางสากลที่มีรากฐานและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทางสังคม ของ

ประชาชนรัฐใดรัฐหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นตรง ต่อรัฐ แต่อาจร่วมมือคัดค้าน รัฐที่ไม่ท าการบริหารบ้านเมืองให้เกิดผลดี

ต่อประชาชน ที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส่วนรวม   นักวิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา

เห็นคล้ายๆกันว่า ประชาสังคม คือการช่วยภาครัฐและการเคล่ือนไหวทางการเมือง ของภาคประชาชน เป็น

ภาคส่วนที่สามในพื้นที่สาธารณะ (public space)โดยมีพื้นที่ส่วนที่หนึ่งคือภาครัฐหรือรัฐบาล ภาคส่วนที่สอง

คือภาคทุน(ธุรกิจ)  เป็นการสร้างแบบแผนกระบวนการคิดและปฏิบัติการใหม่เพิ่ม  ว่า การมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ  จึงได้ให้ความส าคัญในการ

สนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคม  โดยถือเป็น 1 ใน 3 แกนหลักของสังคม  ซึ่งได้แก่ภาคประชาสังคม  

หมายถึง องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (non-profit organizations) องค์กรพัฒนาเอกชน (non-governmental 

organizations -NGOs) องค์กรสาธารณกุศล ภาคประชาชน ฯลฯ   เป็นกลุ่มประชาชนที่มีจิตส านึกสาธารณะ

ที่มิได้จัดตั้งโดยภาครัฐ  ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กิจกรรมหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ภาครัฐไม่

สามารถด าเนินการได้เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงอุปสรรคหรือ

ข้อจ ากัดในระบบราชการ 

แนวคิดประชาสังคม1 ได้รับความสนใจมากขึ้น ก่อตัวเป็นการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New 

Social Movement) เชิงประเด็นแทนการต่อสู้ทางชนชั้น (Class Struggle) เป็นการเคล่ือนไหวในประเด็น

ต่างๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สตรี แรงงาน ฯลฯ เป็นการเคล่ือนไหว

ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และภูมิภาค  อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดประชาสังคม เป็นแนวคิดที่เน้นการคาน

อ านาจระหว่างรัฐกับสังคม ระหว่างรัฐกับกิจกรรมการรวมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมที่

มีความกระตือรือร้น ในการแสดงความเห็นหรือถกเถียงกันในประเด็นร่วมของสังคมที่เป็นประโยชน์ของ

ส่วนรวม  ความคิดเห็นภาคประชาสังคม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะท าให้เกิดคุณค่า ความหมาย ของ

การเมืองแบบ “ ประชาธิปไตย “ มาจนถึงยุคปัจจุบัน  

 การกอ่ตวัแนวคิดประชาสังคมในประเทศไทยไดเ้กดิขึ้นเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ เริ่มจากกลุ่มนัก

กิจกรรมทางสังคมและกลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน ์  ดังเช่นศ.นพ.ประเวศ วะส ี นักคิดส าคัญท่านหนึ่งได้

เสนอวธิีการท างานในลักษณะ “เบญจภาค”ี โดยใช้ยุทธศาสตรส์ังคมสมานุภาพและวชิา รวมทั้งได้เสนอ

แนวคิด “ความเปน็ชมุชน” ในช่วงหลายปทีี่ผา่นมา ตลอดจนการเสนอให้มี “ประชาคมจงัหวดั” ในแผนพัฒนา

                                                           
1 ในนยัยะความหมาย จากการที ่ผู้คนในสงัคม เห็นวิกฤติการณ์ หรือสภาพปัญหาในสงัคมทีส่ลบัซบัซ้อน ยากแก่การแก้ไข มีวตัถปุระสงค์น าไปสู่
การก่อจิตส านึก ร่วมกนั เป็นกลุ่มหรือองค์กร ในลกัษณะทีเ่ป็นหุ้นส่วนกนั เพือ่ร่วมกนัแก้ปัญหา หรือกระท าการบางอย่าง ให้บรรลวุตัถุประสงค์ มี
การเชือ่มโยงเป็นเครือข่าย  
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 8 และชัยอนันต์ สมุทรวณิช ไดเ้สนอให้มี “สมชัชาจงัหวดั” ในแผนพฒันา

ฯ ฉบับที่ 8 เช่นกัน ซึ่งเนื้อหาสาระของสมัชชาจังหวัดมทีี่มาจากแนวคิดประชาสังคมนั่นเอง ส่วนธีรยทุธ บญุมี 

ได้เสนอแนวคิดสังคมเข้มแขง็โดยปลูกฝังประชาสังคมให้เป็นอุดมการณ์ใหม่  รวมทัง้ เอนก เหล่าธรรมทัศน ์

(2543) ได้เสนอให้มีการกระจายอ านาจในองค์กรปกครองท้องถิ่น (Local state) ควบคู่ไปกับการพฒันา

ประชาคมสังคมท้องถิน่ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนจัดตั้งกันเป็นประชาสังคม เพื่อดแูลกันเอง และ

แก้ปญัหาสว่นรวมด้วยตนเอง สร้างการปกครองท้องถิ่นให้มีการเมืองของภาคพลเมือง  

 นอกจากนี้แนวคิดประชาสังคมได้รับหลักประกันและปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ปี 2540 / 2550 และ 25602 ) ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาสังคมไว้อย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมภาคประชาชนใน

การตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆที่จะส่งผลกระทบชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชน 

 จากการให้ความหมายและแนวคิดประชาสังคมของนักคดิในสังคมไทย3 อาจแตกต่างกันบ้าง แต่โดย

สาระหลักแล้ว นา่จะหมายถึง การที่ผูค้นในสังคมเห็นวิกฤตกิารณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคม หรือมี

วัตถปุระสงค์ร่วมกนั ซึ่งน าไปสู่การก่อจติส านึก (Civic consciousness) ร่วมกัน มารวมตวักัน สื่อสารกันใน

ลักษณะทีเ่ป็นหุน้ส่วนกัน (Partnership) เพื่อร่วมกนัแก้ปญัหาหรือกระท าบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค ์ ทั้งนี้

ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทรตอ่กัน ภายใต้ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ย 

แม้ว่าพัฒนาการของแนวคิดประชาสังคมจะไดก้่อตวัขึน้ในประเทศไทยไม่นานนกั แต่ก็มีเหตุปัจจัยหลาย

ประการทีเ่อื้ออ านวยต่อการหนุนเนื่องให้พัฒนาไปอยา่งไม่หยุดยั้ง เนื่องจากสังคมไทยมีโครงสร้าง

ความสัมพนัธ์เชิงแนวดิ่งติดต่อกันมาจากอดีต แตแ่นวคิดประชาสังคมมีโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงแนวราบ 

จึงควรเน้นที่การสรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งแนวดิ่งกับแนวราบด้วยความสมานฉันท ์ อันจะท าให้สังคมไทยมี

ความเข้มแข็งพร้อมรับวิกฤติใหม่ ๆ ในอนาคตได้ 

 องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization) ในบริบทสังคมไทย คือ องค์กรที่รวมตัวกันเป็น

กลุ่ม ชมรม มูลนิธิ สมาคม  และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของกลุ่มคนด้อย

โอกาส  การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ฯลฯ ซึ่งบทบาทเหล่านี้ เป็นบทบาทที่ช่วยสร้างสรรค์ระบบสังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะของทุกคนในสังคมไทย  และเริ่มมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นเป็นล าดับ ตั้งแต่ปี 

2520 เป็นต้นมา  และเติบโตมากขึ้นหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540  ซึ่งให้สิทธิประชาชนใน

การจัดตั้ง รวมตัว และมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้อย่างชัดเจน    ที่ผ่านมาองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ

ไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยมี

เป้าหมายหลักในการสร้างความยุติธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  ก่อให้เกิดการขยายตัวของภาค

ประชาสังคมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า มีบทบาทส าคัญในการสร้างความสมดุลในการ

พัฒนา เป็นที่ประจักษ์และปรากฏในพื้นที่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ อย่างไรก็ตาม

ภาคประชาสังคมยังมีปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ได้แก่ ปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงานภาครัฐ ปัญหา วิธีคิด วิธีการท างาน ที่แตกต่างกัน ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเงินทุนในการ

                                                           
2 ในมาตรา 78 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ก าหนดให้รฐัพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ทีถู่กต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
3 มรว. พฤฒิสาณ ชมุพล ได้ให้ความหมาย ของประชาสงัคม ในประเทศไทยประกอบด้วย การพิจารณาแนวคิดตะวนัตกและการสร้างวาทกรรม
ประชาสงัคม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นกัคิด นกัเคลือ่นไหว นกัพฒันาในองค์กรพฒันาเอกชน เพือ่ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ในการ
เปลีย่นแปลงสงัคมและการสร้างจินตนาการสงัคมในอดุมคติ ของแต่ละกลุ่ม  
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ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงาน รวมทั้งด้านความรู้ทักษะ  

ดังนั้นประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาคประชาสังคมควบคู่กับภาครัฐและภาคธุรกิจ  

ปัจจุบันองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีจ านวนมาก ที่มีการท างานต่อเนื่องมายาวนานและ

เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เสมอ  ทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคล  องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน  ต่าง

มีฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ องค์กร เฉพาะของตน มีความหลากหลาย  ข้อมูลยังมี

ลักษณะเฉพาะ และขาดการรวบรวมที่เป็นระบบ  ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เท่าที่ควร ยังขาด

หน่วยงานหรือองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ชัดเจน  ข้อมูลจึงเป็นปัจจัยที่

ส าคัญในยุคสมัยการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี

การกล่าวถึงค าว่า “ข้อมูล” (Data) อย่างกว้างขวางในยุคประเทศไทย 4.0 การส ารวจข้อมูลองค์กรในระดับ

จังหวัดจึงมีความส าคัญที่จะต้องมีการใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือของการพัฒนา  

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม(สสป.) 4  จึงเห็นความจ าเป็นในการส ารวจฐานข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เพื่อพัฒนางานฐานข้อมูลน าร่องเบื้องต้น  ในการค้นหาสถานภาพการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสงัคม 

ที่ด าเนินงานด้านสังคม/ทรัพยากร  โดยจะท าการส ารวจฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่มีการ

ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และมีลักษณะของการบริหารงานเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ในการด าเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม  ที่จะช่วยให้เห็น

ฐานข้อมูลการพัฒนาทางสังคม ด้านต่างๆ ผลงาน ความส าเร็จ ขององค์กรภาคประชาสังคม ที่กระจายกันอยู่

ทั่วประเทศ  ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาที่จะเป็นฐานพลังภาคพลเมืองเข้มแข็งของสังคมไทย 

ของการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาประชาชนทั้งในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการ  สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อส ารวจรวบรวม และบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพขององค์กรภาคประชาสังคมที่ด าเนินงานทั้งใน   เชิง

ประเด็นและพื้นที่ขอบเขตทั่วประเทศลงในระบบฐานข้อมูล    

      1.2.2.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรภาคประชาสังคม ให้มีประสิทธิภาพมีระบบการจ าแนก 

ประเภทและการประมวลผลที่สามารถน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานส่งเสริมความ

เข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม   

                                                           
4 สถาบนัส่งเสริมภาคประชาสงัคม เกิดข้ึน ภายใต้การด าเนินงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสงัคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะใน
สงัคมไทย โดยคณะท างานส่งเสริมและพฒันาความเข้มแข็งเครือข่าย  ซ่ึงสนบัสนุนการท างานคณะอนุกรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความ
เข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสงัคม  ที่ได้รับการแต่งตัง้  จาก คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม (คสป .)ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสง่เสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ที่มีอ านาจหนา้ที่ ๖ ข้อ ๑. 
ก าหนดกรอบแนวทางเพื่อการสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัท าระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสงัคม ๒. จดัท าข้อเสนอร่างกรอบแนวทางในการจดัใหมี้การรับ
ฟังความเห็นของประชาชน  หรือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ทีเ่ก่ียวข้องกบับทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคม ในการพฒันาประเทศ ปีละอย่างนอ้ย ๑ ครั้ง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม๓. สร้างเสริมและพฒันากลไก เคร่ืองมือและนวตักรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาค
ประชาสงัคม ใหมี้สว่นร่วมและสนบัสนนุการพฒันาประเทศ โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนญู สญัญา อนสุญัญา กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทีป่ระเทศ
ไทยลงนามในระดบัต่างๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายรัฐบาล๔ . รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชา
สงัคมทราบเป็นระยะ  ๕.  แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพิจารณาหรือด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด ตามทีค่ณะอนกุรรมการดา้นการจดัท าฐานข้อมูลและสง่เสริมความ
เข้มแข็งองค์กรเครือข่ายภาคประชาสงัคมมอบหมาย  ๖. ปฏิบติังานอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคมมอบหมาย 
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1.2.3 เพื่อน าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา 

สังคม ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพ  การรายงานผลการด าเนินงานต่อสังคม และการเชื่อมโยงสานพลังเครือข่าย

การท างานร่วมกัน   

 

1.3 เปา้หมายการด าเนนิงาน 

    1.3.1เพื่อวางแผนส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย  

    1.3.2 ติดตามรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายภาค 

ประชาสังคม  

    1.3.3 การประสานงานเชื่อมโยงสานพลังเครือข่ายการท างานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

1.4 แนวทางการด าเนนิงาน 

1.4.1 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น ผู้แทนจังหวัด 9 ภาค เพื่อร่วมกันวางกรอบ

แบบสอบถาม และก าหนดคุณสมบัตอิงค์กรทีจ่ะร่วมกันส ารวจข้อมูล ก่อนที่จะมีการปฏิบัติการจริงในภาคต่างๆ   

1.4.2 การจัดเวทีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส ารวจข้อมูลกลุ่ม องค์กร ภาคประชาสังคมระดับ

ภาค 9 ครั้ง กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2560  

1.4.3 การประสานความร่วมมือแกนน าที่จะเป็นผู้เก็บส ารวจข้อมูลในจังหวัดต่างๆ   

1.4.4 การประสานความร่วมมือส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และส านักงาน

ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ  ที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนองค์กรสาธารณะประโยชน์และองค์กรที่จด

ทะเบียนเป็นมูลนิธิ สมาคม  เพื่อเป็นชุดข้อมูลพื้นฐานในการส ารวจ 

 

1.5 ขอบเขตพืน้ทีด่ าเนนิการ 

เป็นการทดลองส ารวจองค์กรภาคประชาสังคมน าร่อง ครอบคลุมพื้นที่  76 จังหวัด และกทม. ได้แก่

ภาคเหนือตอนบน   ภาคเหนือตอนล่าง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ภาคใต้

ตอนบน   ภาคใต้ตอนล่าง  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  ให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า1,000 องค์กร   

 

                                             

ภาค จงัหวดั  

ภาคเหนอืตอนบน   แม่ฮ่องสอน เชยีงราย เชียงใหม่  

ล าปาง ล าพูน พะเยา น่าน แพร่ 
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ภาค จงัหวดั  

ภาคเหนอืตอนลา่ง   อุตรดิตถ์ ตาก ก าแพงเพชร  พิษณุโลก  

สุโขทัย นครสวรรค ์พิจิตร เพชรบูรณ์   

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื     ขอนแก่น อุดรธาน ีหนองคาย นครพนม มุกดาหาร 

สกลนคร อ านาจเจริญ อบุลราชธานี เลย 

หนองบัวล าภ ู มหาสารคาม  กาฬสินธุ์ รอ้ยเอ็ด  

ยโสธร ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์    

บึงกาฬ  สุรินทร ์

ภาคใต ้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ตรัง กระบี ่พังงา ภูเก็ต 

สงขลา นครศรีธรรมราช สตลู พัทลุง ยะลา ปตัตานี 

นราธวิาส 

ภาคตะวนัตก สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี  

นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์   

ภาคตะวนัออก   ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจนีบุร ีสระแก้ว  

ฉะเชิงเทรา  นครนายก 

ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีปทุมธาน ี สมุทรปราการ  

อยุธยา สระบุร ีอ่างทอง สมุทรสาคร  ลพบุรี  สิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี ชยันาท อทุัยธานี นครนายก 

 

1.6.ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  

      1.6.1ฐานข้อมูล กลุ่มองค์กร เครือข่ายภาคประชาสงัคมในจังหวัดต่างๆ ไม่น้อยกว่า  1,000 องค์กร  

      1.6.2 ระบบฐานข้อมูลในโปรแกรมคอมพวิเตอร์  

      1.6.3 เกิดแผนผัง  Social Mapping ให้เห็นกลุ่ม คน องค์กร ประเดน็งานที่มีปฏบิัติการจริงในพื้นที่ 

ระดับชุมชน  จังหวัด  

     1.6.4 การจัดล าดับความส าคัญ ปัญหา ความต้องการของพื้นที ่เพื่อการสนบัสนนุสอดคล้องกับบริบทของ

ประเดน็และพื้นที่  
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2.1 ภูมหิลงัและพฒันาการ  

จากมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2554 ในมติที่ 6 เรื่องการสร้างสังคมที่

คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน   ตระหนักชัดเจนว่าสังคมไทยยังมีความเหล่ือมล ้าของโอกาสการเข้าถึง

ประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาของประเทศและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรกลุ่มต่างๆ ทั้งจากการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีความเปราะบางที่เป็นการปฏิบัติโดยตรง และจากการที่

สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ได้ถูกจัดการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จริง นับเป็น

จุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม (กฎหมายกองทุน

ภาคประชาสังคม) ได้มีพัฒนาการการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง5 จนเกิดระเบียบ ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 25586  โดยสาระส าคัญของ

ระเบียบฉบับนี้ คือ ให้มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม" (คสป.) 

ในปี 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มีค าสั่งที่ 44/2559 (ลงวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่

สอง ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งที่

ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ คสป.  รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ รวม 3 คณะ ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการด้านแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ,คณะอนุกรรมการด้าน

การศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และคณะอนุกรรมการด้าน

การจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม 7 

ในภาคปฏิบัติการการด าเนินงานขับเคล่ือนภารกิจนี้ มีคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง

เครือข่ายฯ ซึ่งด าเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรม

                                                           
5 ศึกษาเพ่ิมเติมในงานเขียนของ บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ (2561) ก่อรูป-ถกัทอ-สานต่อ  เส้นทางพลเมือง กบั การขบัเคลื่อน กองทุนภาคประชา
สงัคม  สถาบนัส่งเสริมภาคประชาสงัคม  
6 โดยอดีตรองนายกรฐัมนตรียงยทุธ ยทุธวงศ์ ได้เสนอร่างระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ
.... ต่อนายกรัฐมนตรี เพือ่เห็นชอบ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2558 ให้น าร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ เสนอ
คณะรฐัมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2558  (4 สิงหาคม 2558) คณะรฐัมนตรี (ครม.) ภายใต้รฐับาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ได้มีมติเห็นชอบระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2558   
7 โดยมีอ านาจหนา้ทีห่น่ึง คือ การจดัท าระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสงัคม , การจดัท าร่างกรอบแนวทางในการจดัให้มีการรบัฟังความคิดเห็น
ประชาชนหรือผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคมในการพฒันาประเทศ ตลอดจนการสร้างเสริมและพฒันากลไก 
เคร่ืองมือ และนวตักรรม เกีย่วกบัการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคมให้มีส่วนร่วมและสนบัสนนุการพฒันาประเทศ 
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รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 
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ทางสุขภาวะ8 ซึ่งเริ่มต้นการด าเนินงานโครงการฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 โดยได้มีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ9 เพื่อวางกรอบแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  

1)จัดการประชุมแลกเปล่ียนแกนน าเครือข่าย (Core Group) เพื่อออกแบบกระบวนการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน    

2)จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรภาคประชาสังคมใน

การพัฒนา  

3)สนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมขับเคล่ือนให้เกิดกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม   

ที่ประชุมได้วางกรอบภารกิจและแนวทางการท างานของคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาความ

เข้มแข็งเครือข่ายที่จะต้องด าเนินการตามแผนงานโครงการฯ  ดังนี้   

1) การจัดท า แผนที่ศักยภาพ(social mapping) ภาคประชาสังคม    

2) การพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม    

3) การรวบรวมผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ของภาคประชาสังคม    

4) การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการจัดสรรทุนของกองทุนภาคประชาสังคม 

ภายหลังจากการวางกรอบภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานร่วมกันชัดเจน  คณะท างานส่งเสริม

และพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย ฯ  ได้ด าเนินงานตามแผนงานในการด าเนินกิจกรรม ตามแผนการ

ด าเนินงาน โดยจัดให้มีการประชุมชุดคณะท างานส่งเสริมฯ อย่างต่อเนื่อง ในกลไกการด าเนินงานผ่าน

คณะท างาน  เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนนิงานรวมทั้งการแลกเปล่ียน เสนอแนะ สรุปผลการด าเนินงาน

ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี  2558  ถึง มีนาคม 2561  ดังนี้  

 

วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 8  - 

พฤษภาคม 2559 10 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์ 

ภาค และการรับฟังความเห็นผู้แทน

องค์กรภาคประชาสังคม ในจังหวัด

ต่างๆ ครอบคลุม 76  จังหวัด รวม  5  

ครั้ง  

ในช่วงระหว่างการจัดกิจกรรมในแต

ละภาคได้จัดให้มี 

การศึกษาดูงานพื้นที่ปฏิบัติการ 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

ภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าใจ

ตัวอย่างสถานการณ์ในพื้นที่ ให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ  

รับรู้สถานการณ์ในพื้นที่  กลุ่มองค์กร

ที่ขับเคล่ือนประเด็นงานในพื้นที่  

การร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ภาคใน

ภาพรวม กับการเผชิญปัญหาที่ก าลัง

เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐกับการพัฒนา 

ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจังหวัดต่างๆ   

การรายงานสถานการณ์  ความ

คืบหน้า การขับเคล่ือน กองทุนภาค

ประชาสังคม 

การแลกเปล่ียนและข้อเสนอต่อการ

ด าเนินงาน   

มีผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม

จังหวัดต่างๆ เข้าร่วม ครอบคลุม 76 

จังหวัด และกทม.จ านวน 227 คน 

                                                           
8 ภายใต้การสนบัสนนุจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นงานคู่ขนานไปกบัการท างานตาม
ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี ฯ ทีมี่กลไกรฐัเป็นเลขานกุารฯ (กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์) 
เพือ่ทีจ่ะให้การด าเนินงานบรรลเุปา้หมายตามเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อการ มาอย่างต่อเนือ่ง  
9 การประชมุ วนัพธุที ่ 26  สิงหาคม และวนัพธุที ่23  กนัยายน  2558 เพือ่ท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมและวาง
กรอบภารกิจคณะท างานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ  ร่วมกนั  
10 รายละเอียด ในเอกสารรายงานการด าเนินงานคณะท างานส่งเสริมและพฒันาความเข้มแข็งเครือข่าย สิงหาคม 2558 -  มิถนุายน 2559  
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วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

การเตรียมเอกสารสถานการณ์ภาค

เพื่อใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาต่อ  

 

 

ผู้แทนในระดับจังหวัด /ภาค ได้ มี

โอกาส ทบทวน การด าเนินงานที่ผ่าน

มาในพื้นที่ จังหวัดตนเองยิ่งขึ้น และ

เห็นความส าคัญในการที่จะต้องผนึก

ก าลัง การจัดขบวนการท างานใน

จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ร่างพรบ.การส่งเสริมความเข้มแข็ง

ภาคประชาสังคม ได้ถูกสื่อสาร มีการ

รับรู้ และเข้าใจเพิ่มขึ้น ช่วยท าให้ ผู้

ปฏิบัติการทางสังคมจังหวัดต่างๆได้

ตื่นตัวและรับรู้   และน าไปสื่อสาร

เครือข่ายระดับพื้นที่    

สรุปผลส าคัญในการด าเนินกิจกรรม

คือ เป็นการสร้างฐานเครือข่ายความ

ร่วมมือกับภาคต่างๆ ที่จะขับเคลื่อน

ภารกิจร่วมกัน 

 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 
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โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม พ ลั ง ศั ก ย ภ า พ

เครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้

การสนับสนุน ของส านักงานประสาน

การพัฒนาสังคมสุขภาวะ(สปพส.) 12 

 มีวัตถุประสงค์ 

•เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมใน

ระดับภูมิภาค ได้มีการส ารวจและ

ค้นหาทุนและทรัพยากรที่ มีอยู่ใน

พื้ นที่  เพื่ อพัฒนาเป็นกลไกและ

ประ เด็นร่ วม เพื่ อหนุน เสริ มการ

ท า ง า น ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ใ ห้

สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มากขึ้น  

•เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภาคประชา

สังคมในระดับภูมภิาคและบทบาทที่มี

ต่อการท างานสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

•เพื่อให้ภาคประชาสังคมในระดับ

ภูมิภาคทั้งเครือข่ายเชิงประเด็นและ

พื้นที่  ร่ วมกันวิ เคราะห์ถึ งความ

ต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้าน

ต่างๆที่ เอื้อต่อการท างานพัฒนา

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการ

ท างานภาคประชาสังคม  

ภาคตะวันออก 

ได้มีเวทีประชุมเครือข่ายประชาสังคม

ภาคตะวันออก มองสถานการณ์ภาค

ตะวันออกร่วมกัน  วางแนวทางการ

เชื่ อ มร้ อยความร่ วม มือและการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวน

ขับเคล่ือนเครือข่ายประชาสังคมภาค

ตะวั นออกและการแก้ ไขปัญหา

ร่วมกัน  

เกิดการวางแผนยุทธศาสตร์ภาค

ตะวันออก  

1.ก า ร ป ก ป้ อ ง แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรดิน  น้ า  ป่า  

2.การปกป้องพื้นที่ความม่ันคงทาง

อาหาร  Food Hub  ตะวันออกและ

ฐานสัมมาชีพ(อธิปไตยทางอาหาร) 

ภาคอีสาน  

                                                           
11

 ในช่วงระหว่าง กรกฏาคม  -  ธนัวาคม  2559  เป็นการเตรียมการวางแผนงานส ารวจขอ้มูล และการประสานร่วมมือกบัภาคต่างๆ ในการสรร

หาผูแ้ทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาสงัคม ทีจ่ะเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่ใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัการเกิดข้ึน  
12 รายละเอียดในเอกสารรายงาน โครงการเสริมพลงัศกัยภาพเครือข่ายภาคประชาสงัคม  มิถนุายน  2559  
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วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

สังคมให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น และ

เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

• เพื่ อสานสัมพันธ์แบบเสริมพลัง

ระหว่างภาคประชาสังคมในแต่ละ

ภูมิภาคเข้าด้วยกัน และสร้างกลไก

การเชื่อมโยงงานกับโครงการฯ หรือ

ส่วนกลาง 

หมายเหตุ  

โครงการฯ ต้องการเสริมพลังเครือข่าย

สานต่อกิจกรรมต่อเนื่องโดยการส่งเสริม

ให้แต่ละภาคมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เข้มข้น  

 

มีผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมระดับ

จังหวัด เข้าร่วมจ านวน 539  คน  

เป็นการพัฒนางานต่อเนื่องจากเวที

แลกเป ล่ียนเรียนรู้ภาคอีสาน ลง

รายละเอียดข้อมูลแต่ละจังหวัด มีเวที

ระดับจังหวัดเพื่อประเมินสถานการณ์

ปัญหาการท างานภาคประชาสังคม  

ภาคเหนือ 

ได้พัฒนาการท างานต่อเนื่องจากเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการลงศึกษา

แลกเปล่ียน 

ทบทวนบทเรียนการท างาน ที่ผ่านมา 

ของขบวนเอ็นจีโอ และวางแนว

ทางการท างาน ภาคฯ ที่ต้องเน้นการ

จัดปรับขบวนภายในก่อน  

โดยวางแนวทางการท างานภาค ใน

ประเด็น 

การสนับสนุนการขับเคล่ือนให้เกิด

การออกพรบ.การส่งเสริมภาคประชา

สังคม 

การสนับสนุนคนรุ่นใหม่  

การวางกลไกการท างาน ในภาค 

ภาคใต้ 

ได้พัฒนางานเป็นเวท ีใหญ่ของขบวน

งานพัฒนาภาคใต้ ผนวกรวมขบวน

งานในภาค การทบทวน 30 ปี บทบาท 

ขบวนองค์กรพัฒนาเอกชนในภาค 

และประกาศเจตนารมณ์งาน  

 สร้างปฏิบัติการ การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้ สร้าง

ความสุขและความสมดุลแก่ชีวิตของ

คนภาคใต้แม้ว่าอ านาจรัฐและทุนจะ

คุกคามเรามากขึ้นทุกวัน 

 สร้างรูปธรรมการจัดการด้าน 

พลังงานของภาคใต้ให้สามารถ

พึ่ ง ตน เ อ ง ได้ โ ด ยจ ะขั บ เ ค ล่ื อน

ต่อเนื่องกันไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ไปและคาดว่าภายในอีก ๕ ปีข้างหน้า

โซล่าเซลล์จะเกิดขึ้นทั่วทั้งภาคใต้ 

 สร้างความร่วมมือของ 

ป ร ะ ช า ชน  วิ ช า ก า ร  เ อ็ น จี โ อ 

สื่อมวลชน ในการขับเคล่ือนภาคใต้

ไปสู่การจัดการตนเองอย่างเข้มแข็ง

ยั่งยืน บนฐานทรัพยากรทีเ่รามีอยู่จริง 
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วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

23 - 25 มกราคม 2560   

 

 

 

 

 

 ประชุมกับผู้ แทนเครือข่ายภาค

ป ร ะ ช า สั ง ค ม จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  

พิษณุโลก  สตูล  ปัตตานี  สุรินทร์  

อ านาจเจริญ  สระแก้ว  สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี จังหวัดละ  3  คน เพื่อ

ร่วมวางแผนเตรียมแนวทางการ

ส ารวจข้อมูลร่วมกันก่อนที่จะลง

ปฏิบัติการจริงใน 9 ภูมิภาค   

 

การท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก

ผู้แทนภาคต่างๆ ในกระบวนการ

ด าเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้น ได้แก่  

การพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้ในการ

ส ารวจข้อมูล 

การพิจารณากรอบคุณสมบัติองค์กรที่

จะท าการส ารวจ  

การทดลองปฏิบัติการในการส ารวจ

ข้อมูล 

21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ แทน

เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้

ตอนบน   

ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคประชา

สังคม จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

ร ะ น อ ง   ก ร ะ บี่  พั ง ง า  ภู เ ก็ ต 

นครศรีธรรมราช จ านวน 22 คน  ได้

ร่วมแลกเปล่ียนสถานการณ์ปัญหา

พื้นที่ว่า มีปัญหาผลกระทบจากการ

พัฒนาในประ เด็นใดบ้ าง  มีก ลุ่ม 

องค์กร ไหนที่ท างานอยู่ ทั้งประเด็น

งานร้อน เย็น แตกต่างกันไป ปัญหา

ร่ ว ม คื อ ป ร ะ เ ด็ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมกับผู้ แทนเครือข่ายภาค

ประชาสังคมภาคใต้ตอนล่าง  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัด สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง  ยะลา 

ปัตตานี นราธิวาส จ านวน 27 คน 

ร่วมประชุม  

 มีกลุ่มองค์กรประเด็นงานหลากหลาย 

เช่น งานประมงชายฝั่ง งานผู้บริโภค 

พลังงานทางเลือก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

สามารถมองเห็นสถานการณ์ในพื้นที่

ภาคใต้ในแต่ละจังหวัดที่ชัดเจนขึ้น 

16 – 17 มีนาคม 2560 ประชุมกั บผู้ แทนเครือข่ ายภาค

ประชาสังคมอีสานใต้  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัด อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 

มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  

ยโสธร ชัยภู มิ  ศรีสะเกษ บุรีรัมย์  

สุรินทร์ มุกดาหาร จ านวน 45 คน เขา้

ร่วมประชุม 

พบว่า  องค์กรภาคประชาสังคมเป็นผู้

ปฏิบัติการส าคัญภาคพลเมืองที่เฝ้า

ระวังและมีส่วนร่วมในการเข้าไป

แก้ไขปัญหา และบางจังหวัดสามารถ

เข้าไปใช้งบประมาณภาครัฐในการ
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วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

ท างานส่งเสริมความเข้มแข็งได้ เช่น 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

18 – 19 มีนาคม 2560  ประชุมกับผู้ แทนเครือข่ายภาค

ประชาสังคมอีสานเหนือ  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัด ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย 

น ค ร พ น ม   ส ก ล น ค ร   เ ล ย 

หนองบัวล าภู  บึงกาฬ นครราชสีมา 

จ านวน 44 คน เข้าร่วม 

ในเขตภาคอีสานเหนือมีสถานการณ์

งานร้อนเกิดขึ้นในหลายจังหวัด และ

มีการขับเคล่ือน กลุ่ม องค์กร ภาค

ประชาสังคมที่เกาะติดงานในพื้นที่  

ปัญหาร่วมของภาค คือ ปัญหาการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม ที่ถูกคุกคามจากการ

พัฒนา  ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด 

21 – 22 เมษายน 2560   ประชุมกั บผู้ แทนเครือข่ ายภาค

ประชาสังคมภาคเหนือตอนล่าง  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก ก าแพงเพชร  

พิษณุโลก สุโขทัย  พิจิตร เพชรบูรณ์ 

จ านวน 19 คน เข้าร่วมการประชุม 

ภาคเหนือตอนล่างมีประเด็นการ

ท างานหลากหลาย มีกลุ่ม องค์กรภาค

ประชาสังคม ด าเนินงานอยู่ มีเอ็นจีโอ

จ านวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ภาคประชาสังคมที่มาจากคนในพื้นที่

เห็นปัญหาและลุกขึ้นมาขับเคล่ือน

งาน มีประเด็นงานร่วมในระดับภาค 

อ าทิ  ส มัชชาสุ ขภาพ   ในพื้ นที่

ชายแดนจังหวัดตากมีประเด็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาการค้ามนุษย์ 

แรงงานข้ามชาติ 

23 – 24 เมษายน 2560 ประชุมกั บผู้ แทนเครือข่ ายภาค

ประชาสังคมภาคเหนือตอนบน  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จั ง ห วั ด แ ม่ ฮ่ อ ง ส อน  เ ชี ย ง ร า ย 

เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา น่าน 

แพร่  จ านวน 28 คน เข้าร่วมการ

ประชุม  

ภาค เหนื อ มี จุ ด โ ดด เด่ น ในการ

ขับเคล่ือนเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง  

การกระจายอ านาจ เป็นภาคที่มีการ

ขับเคล่ือนประเด็นปัญหาป่าไม้ที่ดิน

เข้มข้น มีองค์กรภาคประชาสังคม

ค่อนข้างมากรวมทั้งประเด็นปัญหา

กลุ่มชาติพันธุ์ 
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วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

 

12 – 13 พฤษภาคม 2560   ประชุมกั บผู้ แทนเครือข่ ายภาค

ประชาสังคมภาคตะวันออก  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด 

ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  

นครนายก จ านวน 35 คน เข้าร่วม

การประชุม 

ภาคตะวั นออก เป็ นภาคที่ ได้ รั บ

ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร พั ฒ น า

อุตสาหกรรมเต็มที่ การขับเคล่ือนใน

ภาคมีการรวมกันในนามวาระเปล่ียน

ตะวันออก ที่ เสนอวาทกรรมการ

พัฒนาวิถีไท สร้างสรรค์  กับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

14 – 15 พฤษภาคม 2560   ประชุมกั บผู้ แทนเครือข่ ายภาค

ประชาสังคมภาคตะวันตก  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จั ง ห วั ด ส มุ ท รส งค ร า ม  ร าชบุ รี  

ก าญจนบุ รี  นครปฐม  เพชรบุ รี  

ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 24 คน เข้า

ร่วมการประชุม 

ภาคตะวันตกมีลักษณะพิเศษที่ภาค

ประชาสังคมส่วนใหญ่เป็นคนใน

ท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ

ท างานทางสังคม มีประเด็นปัญหาการ

จั ด ก า รน้ า เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ห ลั ก  มี

มหาวิทยา ลัยสนับสนุนงานทาง

วิชาการ อย่างไรก็ตามงานในภาคยัง

มีลักษณะต่างคนต่างท า ไม่รวมกัน

เป็นยุทธศาสตร์ภาค 

8- 9 มิถุนายน 2560 ประชุมกั บผู้ แทนเครือข่ ายภาค

ประชาสั งคมภาคกลาง /  กทม. 

ปริมณฑล  

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  

ปทุมธานี  สมุทรปราการ  อยุธยา 

สระบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร  ลพบุรี 

สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี 

เข้ าร่ วมแลกเป ล่ียนสถานการณ์

ปัญหาร่วมของภาคร่วมกัน แบ่งตาม

ลักษณะภู มินิ เวศน์พื้นที่  และการ

พิจารณาสรรหากลุ่มองค์กรภาค

ประชาสั งคมที่ มี การด า เนินงาน

ร่วมกันในจังหวัดตนเอง 
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วัน เดอืน ป ี การด าเนนิงาน ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

กรกฏาคม  2560 - มีนาคม  

2561  

กระบวนการด าเนินการส ารวจข้อมูล 

โดยการใช้แบบส ารวจข้อมูล 

ในแต่ละภาคได้เริ่มลงมือปฏิบัติการ

จริงใน 9 ภูมิภาค  

ฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม  

จังหวัดต่างๆ  

การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล  

การคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการประมวลผล  

การจัดท ารายงานผลการส ารวจ

ข้อมูล  

 

 

อนึ่งในช่วงระหว่างปี 2559/2560  ได้มีเวทีระดมความคิดเห็น บทบาทของภาคประชาสังคม ต่อการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป ซึ่ง

ได้มีเวทีระดับภาค 5 ครั้ง ในการระดมความเห็นต่อแนวทางการขับเคล่ือน ขบวนภาคประชาสังคมในอนาคต 

ที่จะวางยุทธศาสตร์ การขับเคล่ือนในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคตกับการเชื่อมโยงเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดท ายุทธศาสตร์แนวทาง “สังคมอนาคตประเทศไทย”  ซึ่งคณะท างานส่งเสริม ฯ ได้มี

โอกาสเข้าร่วมแลกเปล่ียนเวทีในทุกภาค เพื่อเชื่อมร้อยการท างาน ข้อเสนอในการประชุมระดับภาค เสนอให้

มีการจัดตั้ง กลไก ส านักส่งเสริมประชาสังคม ภายใต้การด าเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) เพื่อ

ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาขบวนประชาสังคม ให้มีความเข้มแข็ง และให้สามารถขับเคล่ือนเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของภาคประชาสังคม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่ 1  แสดงผลการแลกเปลีย่นเครอืข่ายองค์กรประชาสังคม  
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2.2 กระบวนการด าเนินงาน การส ารวจฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม 

คณะท างาน ฯ ได้ออกแบบกระบวนการด าเนินงานภายใต้กระบวนการ  5 ป “ประดิษฐ์ ปรับ เปลี่ยน 

ปฏิบัต ิปรุง” ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม โดยเชิญผู้แทนจังหวัดที่มีการปฏิบัติการ

และด าเนินงานในพื้นที่จริงเข้าร่วมการประชุม เพื่อช่วยให้สามารถช่วยมองภาพรวม ประเมินสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดของตนได้อย่างแท้จริง  ช่วยชี้เป้ามองกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคล่ือนในพืน้ที่

ในประเด็นต่างๆได้อย่างครอบคลุม  

โดยวางเป้าหมายการส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมและประเด็นงานหลักๆ 1,000 องค์กร 

ครอบคลุม  76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระบวนการท างานก่อนเก็บข้อมูลมีการประชุมแบบมีส่วน

ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค 9 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือตอนบน/ ภาคเหนือตอนล่าง ภาค

ตะวันออกเฉียง เหนือ (อีสานเหนือ / อีสานใต้) ภาคใต้ตอนบน/ ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 

และภาคกลาง รวม กทม. และปริมณฑล 

พร้อมกับก าหนดโจทย์ค าถามในการแลกเปล่ียนกลุ่มจังหวัดออกเป็น  

1. สถานการณ์ปญัหาทีก่ าลังเผชิญในพืน้ที่ ที่ก าลังได้รับผลกระทบ  (เช่น งานร้อน  งานร้อนฉา่ 

งานเย็น งานอุ่น  ฯลฯ) 

2. การด าเนินงานในจังหวัดของท่าน มีกลุ่ม องค์กรใด ที่ท างานในพื้นที่ มีประเด็นอะไรบ้าง ?  

ประเด็นงานที่มีองค์กรภาคประชาสังคมท ามากสุด และขาด (ตามแบบฟอร์มประเด็นงาน)  

3. งานในระดับจังหวัดมีการยกระดับเป็นระดับภาคหรือไม่ ? 

 

ทั้งนี้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดส ารวจข้อมูลจังหวัดละ 15 องค์กร หลังจากนั้นจะเป็นการบันทึกข้อมูลลง

ในระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล , การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบส ารวจ และการจัดท ารายงานผล

การส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม  

 

 

แผนภาพที ่2 แสดงกระบวนการในการส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม 
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กระบวนการ 5 ป 

 

ในเวทีประชุมปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 23- 25 มกราคม 2560  ตัวแทน 9 จังหวัด  ประกอบด้วย กาญจนบรุี 

สระแก้ว สุรินทร์  สุพรรณบุรี อ านาจเจริญ  สตูล  ปัตตานี   พะเยา ผู้แทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ได้ร่วมปรับแบบส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม13  และก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติองค์กรที่เข้าข่ายการ

ส ารวจเพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติการส ารวจองค์กร ออกได้ดังนี้  

เกณฑ์คุณสมบัติองค์กรประกอบด้วย  

 

1. เป็นองค์กรที่อยู่ในนิยามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (สถานภาพ ,ศักยภาพ

,ต้นทุน) 

2. มีสถานที่ท างานหรือศูนย์ประสานงาน ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน 

3.  มีโครงสร้าง การบริหารและการด าเนินงาน องค์กรในรูปแบบคณะกรรมการ /คณะท างาน 

4. มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5. มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลหรือโดยสภาพไม่ต้องมีสมาชิก 

6.  มีบันทึกการประชุมหรือหลักฐานอื่นๆเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการประชุมหรือเจตนาแสดงเจตนาก่อตั้งองค์กรตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เว้นแต่ในกรณีที่

องค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคลให้ใช้หลักฐานที่แสดงว่าองค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยกว่า 2 ปี  

7. ในกรณีไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการขับเคลื่อนการท างานทางสังคม อย่างต่อเนื่อง มีผลงานชัดเจนเป็นที่ยอมรับของสังคม อย่างน้อย 2 ปี 

8.  เป็นองค์กรที่มีความชัดเจนและมีการบูรณาการงานพัฒนา ใช้จิตส านึกสาธารณะต่อการขับเคลื่อนงานของตนเองและเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีธรรมาภิบาล 

9. เป็นองค์กรที่ด าเนินงาน สร้างรูปธรรม 

 

 

องคก์รภาคประชาสงัคมต้องไม่มีคุณลกัษณะ ดังนี้  

1. เป็นหนว่ยงานของรัฐ  

2.  เป็นนิติบคุคล องค์กรหรือคณะบคุคลที่จัดตั้งหรือด าเนนิการโดยพรรคการเมืองหรือ ด าเนนิกิจกรรม

ในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐ หรือ เอื้อประโยชนต์่อพรรคการเมือง และองค์กรอืน่ๆ ที่ไม่เขา้ขา่ย

เป็นองค์กรภาคประชาสังคม เช่น องค์กรธุรกิจ องคก์รศาสนา สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย ฯลฯ 

 

                                                           
13ใน เอกสารภาคผนวก แบบส ารวจขอ้มูลองค์กรภาคประชาสงัคม  

•คณะท ำงำน

ส่วนกลำง

•คสป อนุข้อมูล 

ประดิษฐ์ 

• เปลีย่น (23- 25 

มกรำคม 2560) 

ตัวแทน 9 จังหวัด 

ปฏิบตักิำร 

ปรับ
• จัดเวทีใน

ระดับภำค

• 9 ครั้ง  

ปรุง 
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องคก์รทีไ่มเ่ขา้ขา่ยในการส ารวจ 

องค์กรหรือกลุ่มที่รวมตัวกันโดยมีการด าเนินการหลักเพื่อตอบสนองเฉพาะความต้องการหรือความ

สนใจของสมาชิกกลุ่ม โดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ชัดเจนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายสาธารณะในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือประเทศ  ตัวอย่างเช่น สมาคมนักเรียน/ศิษย์เก่าแต่ละ

โรงเรียน  สมาคมผู้ปกครองและครูของแต่ละโรงเรียน  มูลนิธิของวัดหรือโรงเรียน ยกเว้นหากองค์กร

เครือข่ายนั้นมีบทบาททางสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   เช่นองค์กรที่ท างานด้านสา

ธารณกุศลที่อาจจะไม่มีนโยบายสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะและอยู่ในนิยามขององค์กร 

เครือข่าย 

องค์กรหรือกลุ่มในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ที่รวมตัวกันภายใต้การจัดตั้งหรือก ากับดูแลโดยบคุลากรหรอื

หน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ชัดเจนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายสาธารณะในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือประเทศ แต่มีการด าเนินกิจกรรมผ่านกลไกองค์กร

เครือข่ายตามแนวดิ่งในระดับที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ 

และอื่นๆ แต่ทั้งนี้ให้นับรวมองค์กรเครือข่ายในระดับจังหวัดหรือสูงกว่า ข้อยกเว้นหากองค์กรหรือกลุ่มใน

ระดับชุมชน/หมู่บ้าน นั้นจัดตั้งและก ากับดูแลโดยประชาชนเอง รวมทั้งมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ชัดเจนที่

เกี่ยวเนื่องกับนโยบายสาธารณะในด้านใดด้านหนึ่ง 

 

2.3 นิยาม ความหมายประชาสังคม  

ได้มีนักวิชาการและผู้รู้ทางสังคมวิทยาและการพัฒนา ได้ให้ค านิยามของ ประชาสังคม ไว้ไม่น้อย 

หากแต่ความหมายและปรากฏการณ์ที่เข้าใจกัน  โดย ทั่วๆไป ของทุกค่ายส านักคิด หรือการศึกษาสรุปแก่น

ของความหมายคือ   การที่คนในสงัคม ซึ่งมีจิตส านกึร่วมกัน มารวมตัวกันในการกระท าบางอยา่งด้วยความ

รักและความเอื้ออาทร ต่อกันภายใต้ระบบการจัดการ ให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ประชาสังคม จะก่อให้เกิดอ านาจที่สามนอกเหนือจากอ านาจรัฐ และอ านาจธุรกิจ อ านาจที่สามนี้อาจเป็นกลุ่ม

เล็กๆ ที่กระจัดกระจาย และอาจมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อยๆ การรวมตัวกันนั้น อาจเป็นองค์กร

ทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทางการก็ได้ การรวมตัวกันในลักษณะประชาสังคมจะก่อให้เกิดโครงสร้าง

สังคมแนวใหม่ ที่มีความสัมพันธ์กันในแนวราบที่เท่าเทียมกัน ซึ่งหากประสาน กับโครงสร้าง ที่มีความสัมพันธ์

ในแนวดิ่ง ด้วยความสมานฉันท์แล้ว ก็จะท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร : รายงานศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ :  2556)    เนื่องจากนิยาม ความหมาย ของประชาสังคมกว้างขวาง ครอบคลุม

องค์กรที่หลากหลาย และประเทศไทยมีความหลากหลายมาก  

อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกได้ง่ายๆว่า ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรสาธารณะ

ประโยชน์ (Non - profit developmental organization ) เป็นพัฒนาการทางสังคมต่อการ รับ ร่วม รุก เพื่อ

น าไปสู่สังคมประชาธิปไตย ที่อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีจุดร่วมที่ส าคัญคล้ายคลึงกันคือ มีแนวความคิดพื้นฐาน  

เป้าหมาย ทิศทาง การพัฒนาขององค์กรภาคประชาสังคม  

แม้ว่า องค์กรพัฒนาเอกชน14จะมีความแตกต่างกันในประวัติความเป็นมา ขนาดขององค์กร ลักษณะ

กิจกรรมที่ท า ตลอดจนสภาพปัญหาที่มี แต่ก็มีจุดร่วมกันหลายประการในแนวความคิดและทิศทาง ดังนี้  ( ก่อน

ก้าวเข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หน้า 21 ) 

                                                           
14 ปัจจุบนั ค าว่า องค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาสงัคม ทัง้สองค านี ้ถูกใช้ควบคู่กนั และซ้อนทบักนั และยงัมีความสบัสน ในบริบทสงัคมไทย 
ในการแยกแยะ ระหว่าง พืน้ทีส่าธารณะ และตวัแสดง องค์กรพฒันาเอกชนหรือเอ็นจีโอ (Non - Government Organization)เป็นส่วนหน่ึงแต่ไม่ใช่
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1. มีจิตส านึกว่า เป็นสิทธิและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ มีต่อสังคม ในการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาประเทศและตระหนักดีว่า ภารกิจของรัฐนั้น กว้างขวางนัก เพราะต้องรับผิดชอบในการ

พัฒนาที่ครอบคลุมนานาปัญหาและในทุกพื้นที่ของประเทศ ด้วยข้อจ ากัดของทรัพยากรและกลไกระบบ

ราชการ จึงท าให้การพัฒนาประเทศไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ฉะนั้น การที่รัฐมีเจตจ านง

ที่จะระดมทรัพยากรขากภาคเอกชนมาช่วยนั้น ย่อมเป็นนโยบายอันเหมาะสม   

2.มีความชัดเจนในแนวคิดที่ว่าจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกๆด้านทั้งนี้ 

โดยเน้นการพัฒนาคน และการรวมกลุ่มเป็นกลวิธีหลัก เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองและช่วยสังคมได้

ในที่สุด ส าหรับความแตกต่างในกิกรรมที่ท านั้น เป็นเพียงความแตกต่างในด้านวิธีการและเครื่องมือที่ใช้

เท่านั้น  

  3. มุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยให้ความส าคัญแก่กลุ่มที่เสียเปรียบ หรือด้อยโอกาสในด้าน

ต่างๆ ให้มีทางเลือกและทางออกในการด ารงชีวิตของตนได้ตามสมควร 

4.แสวงหาและให้ความส าคัญ แก่แนวทางพัฒนาที่ค านึงถึงเง่ือนไขสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีอันเหมาะสมแก่ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ มิใช่ค านึงแต่เพียงเป้าหมายผลผลิต

ส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก  

5. มีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ มิใช่มุ่งพัฒนาองค์การของตนหรือมุ่ง

ปริมาณงานที่ไม่ค านึงคุณภาพหรือผลประโยชน์ว่า จะตกถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงไร 

6. ต้องการความเป็นอิสระ ในการก าหนดนโยบายและปฏิบัติงานโดยยึดม่ันในประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น  

7. ต้องการความเป็นอิสระในการเผยแพร่และเสนอปัญหา บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ต่อ

สาธารณชน และประสงค์จะให้ทางราชการยอมรับว่า เป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นการชอบธรรมในสังคมระบอบ

ประชาธิปไตย 

  ดังนั้นการที่รัฐและหน่วยงานรัฐ ได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานขององค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเง่ือนไข

ส าคัญที่จะท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และมีความพร้อมที่จะประสานงานกันอย่างแท้จริงต่อไป  

 

2.4 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  

ในการส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมครั้งนี้ มีศัพท์ นิยาม ความหมายที่เกี่ยวข้อง ในการ

ส ารวจดังนี้  

  องค์กรภาคประชาสังคม15  หมายความว่า องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติ

บุคคลหรือไม่    ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาสังคมและไม่แสวงหาก าไรมาแบง่ปันกัน  เช่น องค์การ

หรือสถานสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน  องค์กร

สาธารณประโยชน์  และพลังพลเมือง   แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคล องค์กร หรือคณะบุคคลที่จัดตั้ง หรือด าเนินการ

                                                           
ทัง้หมดของประชาสงัคม ประชาสงัคมครอบคลุมพื้นทีก่วา้งขวางกวา่เอน็จีโอ ท ัง้น้ี ประชาสงัคมซอ้นทบัและครอบคลุมส่วนทีใ่หญ่ๆ ของส่วนประกอบของเอน็จีโอ 
ตามการจ าแนกของ องคก์ร CIVICUS สหพนัธโ์ลกเพือ่การมส่ีวนร่วมของพลเมอืง (World Alliance For Citizen Participation ) ไดร้ะบุไว ้ 

15
 นิยามตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ๒๕๕๘  และในร่างพรบส่งเสริมพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคมพ.ศ. ....  

องคก์รภาคประชาสงัคม  หมายความว่า  องคก์รทีไ่ม่ใช่หน่วยงานของรฐั ไมว่่าจะมสีถานะเป็นนิตบิคุคลหรือไม่กต็ามซึง่จดัต ัง้ขึ้นโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประโยชน์ของชมุชน ทอ้งถ่ิน สงัคมหรือส่วนรวม และไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกนั แต่ไม่รวมถึงนิติบคุคล องค์กรหรือคณะบคุคลทีจ่ดัตัง้หรือ

ด าเนินการโดยพรรคการเมือง หรือด าเนินกิจกรรมในลกัษณะการแสวงหาอ านาจรัฐ หรือเอือ้ประโยชนต่อพรรคการเมือง (ปรับแก้ มีนาคม 

2561)    
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โดยพรรคการเมือง  หรือด าเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐ  หรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรค

การเมือง 

 
องค์กรสาธารณประโยชน์ หมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ / รัฐบาล รวมหมายถึงองค์การ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ศาสนา สมาคม มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน ที่มีการรวมกลุ่มท า

กิจกรรมเพื่อส่วนรวมโดยไม่แสวงหาก าไร และหรืออาจเป็นองค์กรที่ขอรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  

 

องค์กรพัฒนาเอกชน16  (เอ็นจีโอ) หมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการและไม่ใช่ภาคธุรกิจที่

แสวงหาก าไร ก่อตั้งขึ้นและด าเนินการโดย กลุ่ม บุคคล ที่มีความมุ่งม่ัน ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

แก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก อัน

เกิดจากผลกระทบของการพัฒนา 

 

 องค์กรภาคประชาชน17 หมายถึง องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือนิติ

บุคคลเข้าด้วยกัน โดยมิใช่เป็นองค์กรของรัฐ และในการบริหารจัดการองค์กรไม่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

ของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้มีต าแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคล

หรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ 

 

พลังพลเมือง (active citizen ) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีวิถีชีวิต หรือความสัมพันธ์กันทางสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ หรือด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน

หรือส่วนรวม กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันนอกเหนือจากการเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชน  ที่

รวมกลุ่มกัน โดยไม่มีโครงสร้างและการบริหารที่เป็นทางการ  รวมตัวกันท ากิจกรรมเป็นครั้งคราวเช่น กลุ่ม 

จิตอาสา กลุ่มพลัง   ทางสังคมด้านต่างๆ 

 

เครือขา่ย  หมายถึง องค์กรที่มีลักษณะของการสร้างความเชื่อมโยง การประสานงานของบุคคล กลุ่ม 

หรือองค์กรหลายองค์กร ที่ต่างก็มีเป้าหมาย วิธีการท างาน และมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง มีทรัพยากรของ

ตนเอง เพื่อปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งร่วมกัน โดยที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังปฏิบัติภารกิจของตน (Autonomous) 

 

2.5 เอกสารรายงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

                                                           
16 องค์กรพฒันาเอกชน เป็นการรวมตวักนัของบุคคลกลุ่มบุคคลเพือ่กิจการสาธารณะ ได้แก่   มูลนิธิ สมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์   องค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม   องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ได้รบัการประกาศเป็น
องค์การการกุศลสาธารณะตามประกาศกระทรวงการคลงัว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม เร่ือง ก าหนดองค์การ องค์กรสถานสาธารณกศุล 
สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรฯ ซ่ึงไม่หมายรวมถึง สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรศาสนา  
และกลุ่ม ชมรม สภา สหพนัธ์ สมาพนัธ์ คณะกรรมการ เครือข่าย ศูนย์ประสานงานหรือชือ่อืน่ๆ 
17 ซ่ึงอาจจะเป็น  องค์กรชุมชน ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน    สภาองค์กรชมุชน ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาองค์กรชมุชน    องค์กรสวสัดิการชมุชน ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม   กลุ่มเพือ่การพฒันาชมุชน สงัคม ตามทีส่่วน
ราชการส่งเสริมให้มีการจดัตัง้   และ  กลุ่ม ชมรม สภา สหพนัธ์ สมาพนัธ์ คณะกรรมการ เครือข่าย ศูนย์ ศูนย์ประสานงาน หรือชือ่อืน่ๆ 
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 ในการส ารวจข้อมูลภาคประชาสังคม ยังไม่พบงานเอกสาร หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เพือ่

ต้องการทบทวน การท างานที่เกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมให้เห็นว่า ประเทศไทยมี

ปรากฏการณ์การท างานเกิดขึ้น ในแต่ละยุคสมัยอย่างไร คณะะผู้ศึกษา ฯ จึงได้น างานศึกษาของสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาสรุปสาระส าคัญไว้ในรายงานฉบับนี้ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นพัฒนาการ

การท างานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ผ่านมาเพื่อการสืบค้น และศึกษาบทเรียนจากอดีต เพื่อสร้างอนาคตที่

ไม่ถูกผลิตซ้ า ไว้ดังนี้  

  โครงการศึกษา “องค์ความรู้องค์กรเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน”18 

(2551 ) ผลการศึกษาพบว่า ด้านข้อมูลทั่วไปองค์กร จากจ านวนแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจองค์กรต่างๆ 

ทั่วประเทศไทย ตามฐานข้อมูลทุติยภูมิ จ านวน 14,240 องค์กร  แบ่งออกเป็นภาคเศรษฐกิจ 11,738  องค์กร 

ภาคสังคมและฐานทรัพยากร   2,502   องค์กร  ผลการด าเนินงานสามารถส ารวจองค์กรได้ประมาณ 69.27 

เปอร์เซ็นต์ จ านวนทั้งหมด    9,865  องค์กร  โดยจ าแนกเป็นองค์กรในภาคเศรษฐกิจ  7,535  องค์กร ภาค

สังคม 1,991 องค์กร และฐานทรัพยากร 339 องค์กร  โดยแบ่งตามรายภาคได้ดังนี้ กรุงเทพ ฯ 1,170  องค์กร 

(ภาคเศรษฐกิจ  723  องค์กร  ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 447 องค์กร) ปริมณฑล 402 องค์กร  (ภาค

เศรษฐกิจ  353 องค์กร  ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 49 องค์กร) ภาคกลาง  539 องค์กร (ภาคเศรษฐกิจ  

                                                           
18  โดยมีเป้าหมายเพือ่ให้มีการรวบรวมข้อมูลองค์กรเครือข่ายการจ าแนกองค์กรเครือข่ายตามกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ  กลุ่มในภาคสงัคมและฐาน
ทรพัยากร  ตลอดจนการเชือ่มประสานระหว่างสภาทีป่รึกษาฯกบัองค์กรเครือข่ายภาคประชาสงัคม  เพือ่เป็นชดุฐานข้อมูลใช้ในการตรวจสอบองค์กร
ในการคดัเลือกองค์กรที่จะสรรหาสมาชิกสภาทีป่รึกษาครั้งต่อไป   ทัง้นีใ้นงานศึกษาฯ คณะผู้วิจยัได้ ส ารวจงานเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เกี่ยวกบัข้อมูล
องค์กร ได้แก่งานของ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปี 2544) ได้ศึกษาโครงการ การศึกษาเพื่อจัดท าระบบข้อมูลพืน้ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เพือ่เป็นฐานข้อมูลองค์กรและบคุคลที่เกีย่วข้อง  เป็น
การประมาณการองค์กรผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ ฯ ในการด าเนินงานสรรหา ฯ  ซ่ึงพบว่าจะมีองค์กรผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อทัว่ประเทศ ไม่น้อยกว่า 2-3 หมื่น 
องค์กร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (ปี 2545 )ได้ท าการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง  สภาทีป่รึกษาในความคาดหวงัของสงัคมไทยและความ
เชื่อมโยง เครือข่ายภาคประชาชน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายภาคประชาชน และการ
ประชาสมัพนัธ์บทบาทหน้าทีส่ภาทีป่รึกษาฯ ในเครือข่ายภาคประชาชนน าร่อง  21 จงัหวดั  พบว่าองค์กร เครือข่ายภาคประชาชนที่มีการรวมกลุ่ ม
และเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายเข้าด้วยกนั นัน้ ต่างมีวตัถุประสงค์ เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่น าไปสู่การพฒันาที่ยัง่ยืน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกๆ
ฝ่าย เพือ่การสร้างฐานของชุมชน องค์กร เครือข่ายให้เข้มแข็ง และเพือ่สร้างขบวนการความเคลื่อนไหว ทางสงัคม ในการที่จะสร้างโอกาส แล ะ
ทางเลือก ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทัง้เพือ่ด าเนินการ ในกิจกรรมสาธารณะ ทีน่ าไปสู่กระบวนการวางแผน การพฒันาท้องถ่ิน การก าหนด
วิสยัทศัน์จงัหวดั และกระบวนการผลกัดนัในเชิงนโยบายสาขาวิชารฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ปี 2546 )   ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  
“ การประสานความร่วมมือระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเครือข่ายภาคประชาชนและการศึกษาผลการพฒันาตาม
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั”  โดยมีเป้าหมายเป็นการจดัระบบและสานต่อการเชือ่มโยงองค์กร  เครือข่ายภาคประชาชนใน 41 จงัหวดัและเสริมสร้าง
ศกัยภาพขององค์กร ให้มีความเข้มแข็งในการทีจ่ะสะท้อนข้อมูล ข้อเท็จจริงจากภาคประชาชนสู่การบริหารจดัการภาครฐั การผลกัดนัในเชิงนโยบาย
สาขาวิชารฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ปี 2547)   ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง  “ โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน
กบัสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ระยะที่ 3 “  โดยมีวตัถุประสงค์และเป้าหมาย เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ภาคประชาชนได้ทราบบทบาท 
หน้าที่ และความส าคญัของสภาที่ปรึกษา เพือ่สร้างความสมัพนัธ์และกลไกการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกบัสภาที่ปรึกษาฯ เพือ่
ศึกษาวิเคราะห์ และจดัท าฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน และเพือ่จดัระบบฐานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการด าเนินงานของสภาที่
ปรึกษาฯและกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาทีป่รึกษาฯมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสิุต  (ปี 2548) ได้จดัท าโครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 เสนอส านกังานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สาระส าคญัคืองานจัดวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การด าเนินการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ โดยได้จัดวางระบบรับสมคัร ป้อนข้อมูล 
จดัเก็บ และค้นหาข้อมูลโดยวางขัน้ตอนการด าเนินงาน จดัวางระบบฐานข้อมูลองค์กรและบคุคล  ทีส่ามารถจดัเก็บ ปรบัปรุงแก้ไข สืบค้นข้อมูล และ
ประมวลผลได้ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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449  องค์กร  ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 90 องค์กร) ภาคตะวันตก 627 องค์กร (ภาคเศรษฐกิจ  490 

องค์กร  ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 137 องค์กร)  ภาคตะวันออก  718 องค์กร (ภาคเศรษฐกิจ  533 องค์กร  

ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 185 องค์กร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,306 องค์กร  (ภาคเศรษฐกิจ  2,829  

องค์กร  ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 477 องค์กร) ภาคใต้   1,184 องค์กร  (ภาคเศรษฐกิจ  730 องค์กร  

ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 454  องค์กร)  ภาคเหนือตอนบน 1,244  องค์กร (ภาคเศรษฐกิจ  827  องค์กร  

ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 417 องค์กร) และ ภาคเหนือตอนล่าง 675 องค์กร  (ภาคเศรษฐกิจ  601  องค์กร  

ภาคสังคมและฐานทรัพยากร 74  องค์กร)   

ภาคสังคมและฐานทรัพยากร  พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ ที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ สมาคม มีจ านวนมาก

เป็นอันดับหนึ่ง ไดแ้ก่องค์กรในกรุงเทพมหานคร ในส่วนองค์กรในกลุ่มฐานทรัพยากร พบว่าภาคใต้ มีจ านวน

มากที่สุด  

ในส่วนองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ส่วนใหญ่เป็นองค์กรประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ที่

รวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆร่วมตัวช่วยเหลือกัน กลุ่มอาชีพ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ท างานในประเด็น

ต่างๆ  

องค์กรภาคสังคมส่วนใหญ่จะมีลักษณะกิจกรรมด้านการให้ทุนการศึกษา การให้ค าแนะน า ปรึกษา 

การอบรม  ฯลฯ ท างานกับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มต่างๆ เช่น เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ  ในกลุ่มภาค

ฐานทรัพยากร  จะมีลักษณะกิกรรมประเภท การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

มลภาวะและสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านการพัฒนา จะมีลักษณะงานหรือกิจกรรมในการ

ปฏิบัติการการพัฒนา  การสร้างรูปธรรมในพื้นที่ การเสนอทางเลือกการพัฒนาการรณรงค์  

งานศึกษานี้ ได้ให้ความส าคัญกับหน่วยงาน องค์กร ภาคต่างๆ ที่จะเป็นองค์กรที่จะมีสิทธิเสนอชือ่ เขา้

รับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ จึงพบว่ามีภาค

ประชาสังคมจ านวนมากที่มีการจัดตั้งหรือมีการจดทะเบียน แต่มิได้ด าเนินกิจกรรมใดๆ ต่อเนื่อง แต่หวังผล

เข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองและสังคม ณ ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษาฯ ได้ยุติบทบาท เมื่อวันที่ 21  กรกฏาคม 2557  

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 107 /2557  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ19 (2556) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้ท าการส ารวจองค์กร

เอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. 2556  พบว่าประเทศไทย มีองค์การทั่วประเทศ ประมาณ 76,685  แห่ง ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 57.9  เป็นองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับศาสนา รองลงมาคือ องค์การที่ด าเนินการเกี่ยวกับ

ศาสนา ร้อยละ 31.4   ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ  31.2  องค์กรในภาค

กลาง และภาคเหนือ  มีประมาณ ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 20.6 ส าหรับองค์กรในกรุงเทพ และภาคใต้ มี

ประมาณร้อยละ 13.2 และ  12.3 ตามล าดับ 

                                                           
19
 ส านกังานสถติิแห่งชาติ ไดท้ าการส ารวจครัง้แรก ในปี 2531 และท าอย่างต่อเนือ่ง โดยด าเนินการส ารวจทุก 5  ปี โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลู 

เกีย่วกบัลกัษณะการด าเนินการ คนท างาน ค่าตอบแทน  รายรบั ฯ เพือ่น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน ์การศึกษาลกัษระการด าเนินงาน การใหบ้ริการ และการพจิารณา

ก าหนดนโยบายส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันางานดา้นสงัคม สงเคราะหข์ององคก์รเอกชน 
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ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ20 (2540) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าท าเนียบ

องค์กรเอกชนทั่วประเทศ ในปี 2540 โดยการ รวบรวมข้อมูลจากรายงานการด าเนินงานของสมาคม มูลนิธิ 

และการส ารวจขอ้มูล จนได้ผลลัพธ์ จัดท าท าเนียบองค์กรเอกชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการจัดกลุ่มกิจกรรม ของ

กองเอกชนสัมพันธ์ ที่มีภารกิจในการดูแลรับผิดชอบงานด้านข้อมูล สมาคม มูลนิธิ ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมของ

สมาคม มูลนิธิ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การจดัตั้ง และกิจกรรมหลักที่แตล่ะองค์กร ด าเนินงานเป็นเกณฑ์

ในการแบ่งกลุ่ม กิจกรรม ออกเป็น 18 กลุ่ม ได้แก่ การด าเนินงานทั่วไป  ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา  สังคม  ด้านลัทธิ / ศาสนา ด้านการอนามัย /การแพทย์ การสงเคราะห์ ด้านการ

อาชีพ ด้านกีฬา นันทนาการ การพบปะสังสรรค์ ด้านสาธารณกศุล สวัสดิการองค์กร กิจกรรมประเภทเดยีวกนั   

กองทุนเพื่อการดูแลการรักษา งานทางวิชาการ การรวมกลุ่มเพื่อสิทธิ์ การให้รางวัล และกิจกรรมอื่นๆ  ทั้งนี้

ใช้ฐานในการแบ่งตามเขตวัฒนธรรม เป็น กทม. และ 12  เขตวัฒนธรรม  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2547) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กันยายน 

2547 ได้จัดท าท าเนียบองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน โดยการรวบรวมองค์การเอกชนเฉพาะ มูลนิธิ 

สมาคม ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมในจังหวัดต่างๆ มีจ านวน 2,910 องค์กร (ไม่รวม

มูลนิธิ สมาคม ของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2550)ส านักงานปลัดกระทรวง

พัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ ในหนังสือ แผนที่ท าดี ประเทศไทย (2550) ได้รวบรวม องค์กร

เอกชน องค์กรอาสาสมัคร องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรศาสนา ที่เป็นองค์กรที่มีการท าความ

ดีในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจ าแนกให้เห็นข้อมูลพื้นฐานขององค์กรภาคประชาสังคมใน

จังหวัดต่างๆ  

และในปี  2551 ได้จัดท าเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์ พศ 2548 – 2551  โดยรวบรวบองค์กร

สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พศ 2546 21ซึ่ง

                                                           
20 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ในการพิจาณา อนญุาตให้จดัตัง้สมาคม และมูลนิธิทัว่ประเทศ มา
ตัง้แต่ปี พทุธศกัราช 2485   (ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสภาวฒันธรรมแห่งชาติในขณะนัน้) มีสมาคมและมูลนิธิที่ได้รับอนญุาตให้จดัตัง้ แล้ว
มากกว่า 17,000 องค์กร (ปี 2540 )นอกจากภารกิจในการพิจารณาอนญุาตให้จดัตัง้ซ่ึงมีมาแต่เดิมแล้ว ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
ได้ขยายบทบาท และขอบเขตการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนโดยการให้การสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันาองค์กรเอกชน เช่นการพฒันาอาสาสมคัรเพือ่
สนบัสนนุ องค์กรเอกชน การเสริมสร้างประสิทธิภาพ การพฒันาบคุลากรองค์กรเอกชน และต่อมาเป็นภารกิจของ ส านกังานปกครองจงัหวดักรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์พรบ.วฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ 2485 พรบ.วฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ 2522  ซ่ึง
ปัจจุบนัมีมูลนิธิรวมทัว่ประเทศ 13,275  องค์กร สมาคม 3,295 องค์กร กทม.7,064 องค์กร สมาคม 1,528  องค์กร (ข้อมูลงานทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไม่มีข้อมูลภาพรวมระดบัภาค อยู่ทีส่ านกังานปกครองจงัหวดัรบัผิดชอบในการด าเนินการจดทะเบียน มูลนิธิ สมาคม  
มกราคม 2561 ) 
21 ซ่ึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดย พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม  ฉบบัที่ 2  พศ 2550 มาตรา 13 (15) และมาตรา 34 ก าหนดให้
มูลนิธิสมาคม ที่มีวตัถุประสงค์ในการจัดสวสัดิการสงัคม หรือองค์กรภาคเอกชน ที่มีผลงานเกี่ยวกบัการจัดสวสัดิการสงัคม ตามมาตรฐาน ที่
คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ ก าหนดยืน่ขอ รบัรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมและได้รบัการ
ส่งเสริมสนบัสนุน และมีการรับรองมาตัง้แต่ปี พศ 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนั 2561 มีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ จ านวน  4,999  
องค์กร  
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แก้ไขเพิ่มเติม ตาม  พระราชบัญญัติสง่เสริมการจัดสวัสดกิารสังคม  ฉบับที่ 2  พศ 2550 มีจ านวนทั้งสิ้น 1540 

องค์กรสืบค้นได้ใน website .m –society.go.th 2 msocial.php 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม22 (2548) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า

ท าเนียบองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2548 มีองค์กรเอกชน

ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535  จ านวน  154 องค์กร  นับ

จนถึงปัจจบัน ปี    2561 มีจ านวน  270   องค์กร 

และใน ปี 2548 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิมพ์ หนังสือ ท าเนียบเครือข่ายด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลภาคี เครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ

สุขภาพ เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น และสร้เงการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

สถาบนัวจิยัสงัคมจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย (2551) ไดจ้ัดท าฐานข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการส ารวจ

แบบสอบถามให้แก่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีองค์กรในภาคเศรษฐกจิ ได้แก่หอการค้า สภา

อุตสาหกรรม  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาคมการค้า และสหภาพแรงงาน(11,738 องค์กร) ภาคสังคม ได้แก่

มูลนิธิ สมาคม และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน (2,502 องค์กร)   

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2553)ได้จัดท าท าเนียบองค์กรภาคประชาสังคม ที่ท างาน

ด้านสิทธิมนุษยชน โดยการรวบรวมข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม ในประเด็นต่างๆ ที่ด าเนินงานด้านสิทธิ

มนูษยชนไว้ เช่น ด้าน เด็ก แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิชุมชน เป็นต้น   

    ศูนย์สาธารณประโยชน์และสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540) ได้จัดท าท าเนียบ

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบองค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ มีองค์กรที่

ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วยมูลนิธิ  115 แห่ง สมาคม 12  แห่ง  

    ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.)  มีบัญชีกลุ่มรายชื่อ เครือข่ายสมาชิกสุขภาพ

แห่งชาติ ที่จ าแนกประเภทเครือข่ายออกเป็นด้านต่างๆ เครือข่ายผู้สูงอายุ  เด็ก เยาวชน  คนพิการ องค์กร

สนับสนุนเพื่อคนพิการ  แรงงาน สร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค  พัฒนาสังคม ศาสนา 

องค์กรชุมชน อาสาสมัคร สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การเมือง ฯลฯ และมีการจัดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพปีละ 

ครั้ง องค์กรต่างๆเหล่านี้จะถูกรับเชิญเข้าร่วม และน าเสนอประเด็น  

  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลบันทึก กลุ่ม 

องค์กร มูลนิธิ สมาคม ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ ฯ  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)  มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน23ต าบลตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา  

จนถึงขณะนี้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลทั่วประเทศแล้ว  จ านวน 6,579  สภาฯ  คิดเป็นร้อยละ 84.08 

                                                           
22 กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม  ได้ด าเนินการรบัจดทะเบียนองค์กรเอกชน เพือ่เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง ด้านการคุ้มครอง ส่ิงแวดล้อม 
และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่9   ( พ.ศ.2547)   
23 สภาองค์กรชุมชนฯ คือ เวทีประชมุของสมาชิกในต าบล เพือ่น าปัญหาหรือแนวทางการพฒันาในต าบลมาประชุมร่วมกนั เพือ่ปรึกษาหารือ เสนอ
ความเห็น เสนอแนะปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข หรือแนวทางการพฒันาในท้องถ่ิน   ที่มีการจดัตัง้ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชมุชน พ.ศ.2551   ซ่ึงผ่าน
ความเห็นชอบจากสภานิติบญัญติั และประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2551 
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ของจ านวนต าบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ (7,825 แห่ง) โดยมีกลุ่มและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมจัดตั้งกว่า  

136,847  กลุ่ม/องค์กร  รวมจ านวนสมาชิกทั้งหมด  219,574  คน  และในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลได้

อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาองค์กรชุมชนฯ จ านวน  97 ล้านบาทเศษ   ทั้งนี้ พอช.มี

เป้าหมายภายในปี 2562 จะสนับสนุนการจัดตัง้สภาฯ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  หรือประมาณ  7,825  แห่ง 

   คณะกรรมการเผยแพรแ่ละส่งเสริมงานพฒันา (2546)ได้จัดท า ท าเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นหา และเป็นคู่มือในการติดต่อประสานงานกบัองค์กรพัฒนาเอกชน โดยการส ารวจ

องค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ มีจ านวน 568  องค์กร  จ าแนกเป็นรายภาค และประเด็นงาน  

หน่วยงานอาสาสมัครอังกฤษประจ าประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(2547) ภายใต้

โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนระดับภูมิภาค 

(Spark )  ได้จัดท าท าเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน  ที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่ม

องค์กรที่ท างานด้านการจัดการทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย มีกิจกรรม ประเด็นและพื้นที่

ด าเนินงาน สถานที่ติดต่อ  

จากการทบทวนงานเอกสาร หนังสือ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการส ารวจข้อมูลองค์กรภาค

ประชาสังคมครั้งนี้  เพื่อชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทย มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรภาค

ประชาสังคมในรูปแบบต่างๆกัน เช่นรายงาน ท าเนียบองค์กร งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทภาคประชาสังคม   เพื่อ

ประโยชน์ตามภารกิจขององค์กรนั้นๆ 

การทบทวนชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจข้อมูลภาคประชาสังคม เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยท า

ให้เห็นความเคล่ือนไหวขององค์กรต่างๆ ทั้งที่มีการเคล่ือนไหว หรือมีเพียงชื่อปรากฏแต่ไม่มีการด าเนินการ

หรือกิจกรรมใดๆ24  แต่จะเกิดประโยชน์หรือมีคุณค่าส าหรับผู้มีความสนใจในพลวัตการขับเคล่ือนของ

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่จะสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลต่อได้    

รายงานนี้ จึงได้น ามากล่าวถึง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ใน

การเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ สถานการณ์ข้อเท็จจริงของสังคมไทย ที่จะน ามาปรับ

แนวคิดมุมมอง การท างาน ในการยกระดับและพัฒนาการท างาน อย่างมีคุณค่าและความหมายกับการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้กับสังคมไทย   อย่างไรก็ตาม การส ารวจข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดท าท าเนียบ

องค์กรภาคประชาสังคม  แต่เป็นการมองปรากฏการณ์ของกลุ่มองค์กร ที่มีการขับเคล่ือนในสถานการณ์

ปัจจุบัน ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติการ ของขบวนการทางสังคม (Social Movement) ที่จะท าให้เกิดพลังการ

เปล่ียนแปลงของภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ บนฐาน 

 

                                                           
24 ดงัตวัอย่าง ข้อมูล มูลนิธิ สมาคม ในจงัหวดัต่างๆ ทีส่ านกังานปกครองจงัหวดั เป็นผู้ดูแลในการจดทะเบียน และรบัรององค์กร พบว่า มีรายชือ่จด
ทะเบียนไว้เป็นจ านวนมาก แต่ในการปฏิบติัการ องค์กรต่างๆเหล่านี ้ไม่ได้มีการเคลือ่นไหวกิจกรรมสาธารณะ เท่าใดนกั  
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 หลักการ กรอบความคดิ 

ในการสง่เสรมิความเข้มแขง็องคก์รและเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม 

ทีใ่หค้วามส าคญั กบั 

 

เปน็หวัใจของการขับเคลือ่นงานพฒันา 
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3.1 ประเทศไทยวนันี ้  

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลกและเปน็

อันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย (1 ,910,931 ตารางกิโลเมตร ) และ

ประเทศพม่า (676,578 ตารางกิโลเมตร ) และมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสเปน (505,370 ตารางกิโลเมตร ) 

มากที่สุด มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน จุดที่สูงที่สุดในประเทศ

ไทย คือ ดอยอินทนนท์  2,565 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  รวมทั้งยังปกคลุมด้วยป่าไม้อันเป็นต้นน้ าที่ส าคัญ

ของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของที่ราบสูงโคราช สภาพดินค่อนข้างแห้งแล้งและ

ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก แม่น้ าเจ้าพระยาเกิดจากแม่น้ าปิงและยมที่ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ าโพ จังหวัด

นครสวรรค์ ท าให้ภาคกลางกลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ และถือได้ว่าเป็น

แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไทย-มาเลย์ ขนาบด้วยทะเลทั้ง

สองด้าน มีจุดที่แคบลง ณ คอคอดกระ แล้วขยายใหญ่เป็นคาบสมุทรมลายู ส่วนภาคตะวันตกเป็นหุบเขาและ

แนวเทือกเขาซึ่งพาดตัวมาจากทางตะวันตกของภาคเหนือ แม่น้ า เจ้าพระยาและแม่น้ าโขงถือเป็นแหล่ง

เกษตรกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย การผลิตของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรจะต้องอาศัยผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได้จากแม่น้ าทั้งสองและสาขาทั้งหลาย อ่าวไทยมีพื้นที่ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร รองรับน้ าซึ่ง

ไหลมาจากแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าบางปะกง และแม่น้ าตาปี  นอกจากนี้ อ่าวไทยยังเป็น

ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของประเทศ เพราะมีท่าเรือหลักที่สัตหีบ ถือได้ว่าเป็นประตูที่จะน าไปสู่ท่าเรืออื่น ๆ 

ในกรุงเทพมหานคร  

ประเทศไทยมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก จ านวนประชากรทั้งประเทศ 65,931,550 คน 

จ าแนกเป็น ชาย มีจ านวน 32,357,808 คน หญิง มีจ านวน 33,573,742 คน  (ข้อมูลปี 2560 ) ด้านการ

ปกครอง25  ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 จ านวนจังหวัด 76 จังหวัด   878 อ าเภอ   7,255 ต าบล 75,032 

หมู่บ้าน   องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง   องค์การบริหารส่วนต าบล 5,334 แห่ง  การปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จ านวนเทศบาล 2,441 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาล

นคร 30 แห่ง, เทศบาลเมือง 178 แห่ง และเทศบาลต าบล 2,233 แห่ง  และปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงาน

ของรัฐบาลไทย  20 กระทรวง26 ที่ดูแลปัญหาประชาชนในด้านต่างๆ   ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20  นอกจากนี้จากการจดั

อันดับของประเทศในเอเชีย ที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประเทศ

ไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น การมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท า

                                                           
25 ข้อมูลการปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 
26 ในช่วงทีพ่ล.อ ประยทุธ์  จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตรี เปลีย่นชือ่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเป็น 
กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม  
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ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่ก าลัง

จะมาถึง ในปี 2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก 

พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

3.2 ประเทศไทยกบักระแสการพฒันาสากล 27 

  ภายใต้กระแสการพัฒนาที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกระแสการพัฒนาของโลก และเม่ือพูดถึงการ

พัฒนา ซึ่งจะมีสองกระแสใหญ่ๆที่น าพาการพัฒนาของประเทศไทยคือ  กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก

กับการเปล่ียนขั้วอ านาจทางด้านเศรษฐกิจที่ก าลังเปล่ียนขั้วมาทางด้านตะวันออก จากอดีตซึ่งเป็นอเมริกากับ

ยุโรป แต่เม่ือประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรง (ซึ่งคงใช้เวลานานที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้) และในทาง

เศรษฐศาสตร์กระแสการพัฒนาก าลังพุ่งมาที่ตะวันออก หรือที่นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เรียกว่า บูรพาภิวัตน์ 

ถ้ามองในเชิงของนักลงทุน ก็จะมองว่านี่คือ โอกาสอันดีของอาเซียน เอเชีย และประเทศไทย จะเป็นพื้นที่

อ านาจใหญ่ในการพัฒนาของโลก ซึ่งรวมประเทศไทยที่อยู่ในประเทศของการเปิดประชาคมอาเซียน  ใน

ระดับประเทศไทยที่ก าลังอยู่ในช่วงของการเปล่ียนผา่นนัน้ มียุทธศาสตร์ของประเทศไทย 20 ปี  มีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่อยู่ในช่วงของการเข้าสู่ฉบับที่ 12 และไทยแลนด์ 4.0 ทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยการ

ยอมรับระบบการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลกทั้งสิ้น  ทั้งไทยแลนด์ 4.0 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

20 ปี จะมุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจใหญ่ของโลก  

 

แผนภาพที ่3   แสดงกระแสโลกกับกระแสการพัฒนาประเทศไทย 

3.3 สถานการณ์ประเทศไทยกับการพัฒนา   

ในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนา28ด้านสังคมและเศรษฐกิจได้รบัการ

ยกระดับจากประเทศรายได้น้อยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในเวลาน้อยกว่าหนึ่งช่วงอายุคน  ด้วย

เหตุนี้ประเทศไทยจึงถูกน าไปอ้างอิงถึงความส าเร็จด้านการพัฒนาไปทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องการเติบโตทาง

                                                           
27 ภาพรวมสถานการณ์ปัญหา ทิศทางการพฒันา กบั Roadmap และยทุธศาสตร์ภาคประชาสงัคม โดย  วราลกัษณ์   ไชยทพั  
ในเอกสารประกอบงานสมชัชาองค์กรพฒันาเอกชน และเครือช่ายองค์กรประชาสงัคมภาคเหนือ เมษายน 2560  
28
 ขอ้มลูธนาคารโลก กนัยายน 2560  
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เศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง รวมถึงการลดความยากจนได้อย่างรวดเร็วในช่วงยุค 80 (พ.ศ. 2523-

2533) 

ในช่วงปีพ.ศ. 2529-2539 เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู 

ต่อมาในหลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียระหว่างปีพ.ศ. 2542-2548 เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี 

ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้สร้างงานหลายล้านต าแหน่งและช่วยให้คนหลายล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน  

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสวัสดิการของภาครัฐในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างน่าประทับใจ เด็กนักเรียนสามารถ

เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกคนอย่าง

ชัดเจน  ในขณะที่ระบบคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ ก็มีการขยายบริการให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น หลังจาก

เศรษฐกิจไทยชะลอการเติบโตในระหว่างปีพ.ศ. 2538-2548 ที่ร้อยละ 3.5 และมีบางช่วงที่เติบโตเพียงร้อยละ 

2.3 ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 ปัจจุบันประเทศไทยได้กลับมาสู่เส้นทางการเติบโตอีกครั้ง เศรษฐกิจของไทย

ในปีพ.ศ. 2560 คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.5 และขยายตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 3.6 ในปีพ.ศ. 2561 

ความยากจนลดลงอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 67 เมื่อปีพ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 

11 ในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจเติบโตและผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม ความ

ยากจนและความเหล่ือมล้ ายังคงเป็นความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มประชากรที่มีเปราะบางซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และภัยแล้งซ้ าซาก โดยปีพ.ศ. 2556 ร้อยละ 

80 ของคนยากจน ซึ่งเป็นจ านวนประมาณ 7,300,000 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท  นอกจากคนกลุ่มนี้แล้ว ยัง

มีประชากรอีกว่า 6,700,000 คน ที่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนของประเทศเพียงร้อยละ 20 ซึ่งถือเป็น

กลุ่มเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นคนยากจนได้ แม้ว่าความเหล่ือมล้ าจะลดลงในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แต่ความเหล่ือมล้ า

ด้านรายได้ครัวเรือนและการบริโภคยังคงเพิ่มขึ้นและมีนัยส าคัญที่เห็นได้ชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค โดยที่คนยากจนส่วนมากจะอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดชายแดนใต้      

ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้นตัวและกลับมาเติบโตอย่างสดใสได้อีกครั้งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าประเทศ

ไทยจะสามารถจัดการกับอุปสรรคด้านโครงสร้างที่ขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจร่วมไปกับส่งเสริมการ

เติบโตอย่างมีส่วนร่วมได้เร็วแค่ไหน โดยประเทศไทยมีโอกาสบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการขยายการค้าเพื่อ

ผสานรวมกับเศรษฐกิจโลก สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนแบบผลิกโฉมของภาครัฐเพื่อ

ดึงดูดตลาดทุนภาคเอกชน  กระตุ้นการบริโภคในประเทศ และการปรับปรุงบริการภาครัฐทั่วประเทศ 

มาตรการเหล่านี้จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้สูงขึ้นอย่างสมดุลย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความ

ยากจนขั้นรุนแรง และส่งเสริมให้เกิดการกระจายความม่ังคั่งแก่ประชาชนทุกคน 

ประเทศไทยได้วางเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อ

บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนา ผ่านการปฏิรูปในหลายด้าน  การปฏิรูปนี้ให้ความส าคัญในเรื่องความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ โอกาสทางเศรษฐกิจที่ เท่าเทียมกัน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ  การปฏิรูปที่ได้เริ่มด าเนินการได้แก่ การ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาด าเนินการหลายปี ทั้งการปรับปรุงระบบรถไฟรางคู่ การ

ปฏิรูปด้านกฏระเบียบข้อบังคับเพื่อปรับปรุงความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การตั้งคณะกรรมการนโยบาย

และก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจให้ดีขึ้น การถ่ายโอนการก ากับดูแล

สถาบันการเงินเฉพาะกิจไปอยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทย การอนุมัติภาษีมรดกและภาษีอสังหาริมทรพัย์

ในอัตราก้าวหน้า และการเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งมาแทนที่โครงข่ายคุ้มครองทางสังคมของ

แรงงานนอกระบบที่ยกเลิกไป  



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

28 

ในอนาคต การปฏิรูปจะสามารถด าเนินไปได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพและมีการน าไปใช้ด าเนินการได้ดี

นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าให้ความพยายามในการปฏิรูปส่งผลให้เกิดความส าเร็จทางเศรษฐกิจตามที่มุ่งหวัง

ไว้ นอกจากนี้ การปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในเรื่องการศึกษา ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบริหาร

จัดการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและระบบราชการ  ก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยก้าวจากประเทศ

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  

 

 

แผนภาพที ่4 แสดงบริบทประเทศไทยในสถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่5  แผนทีแ่สดงจังหวัดประเทศไทย 
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ในยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ธันวาคม 2560)ได้จัดท าแผนบูรณาการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบ

ใหม่  จะมีผลใช้บังคับหลังงบรายจ่ายจังหวัดปี 2562 ประกาศใช้ พร้อมก าหนดจังหวัดเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการ
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กลุ่มจังหวัด” ตามระเบียบฯให้นายกฯ นั่งประธาน ก.บ.ก. ตามกรอบแบบใหม่ มีอ านาจก ากับงบฯ/วางระบบ

จังหวัดก่อนเสนอ ครม.  

 

 

 

แผนภาพที ่ 6 แสดงรูปแบบใหม่กลุ่มจังหวัดในประเทศไทย 

โดยได้แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 29

(ก.บ.ก.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเซิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และ

                                                           
29 มีหน้าที่และอ านาจ 1. ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถ
บริหารงานแก้ไขปัญหา และพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสดุ 2.ก าหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการ ที่จะ
ด าเนินการตามแผนพฒันาภาค  3.บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพฒันาระดบัพืน้ที่ เพือ่ให้การขบัเคลื่อนแผนในพืน้ที่ของกระทรวง กรม 
สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือประเด็นปัญหาในพืน้ที่และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกบั ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
นโยบายรฐับาล 4.ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดั ค าของบประมาณของจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และงบประมาณของส่วนราชการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพฒันาภาค 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่ทราบ มีการจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและ ก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่ม
จงัหวดัดงันี ้ 
 ภาคกลาง ประกอบด้วย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบรีุ 
จังหวดัสิงห์บุรี และจังหวดัอ่างทอง โดยให้จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจังหวดั (2) กลุ่มจังหวดัภาคกลางปริมณฑล 
ประกอบด้วย จังหวดันนทบุรี จังหวดัปทุมธานี จังหวดันครปฐม และจังหวดัสมุทรปราการ โดยให้จังหวดันครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่ม
จงัหวดั (3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัราชบรีุ และจงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยให้จงัหวดัราชบรีุเป็นศูนย์
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม

จังหวัดและ ก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ  

 

 

 

3.4 สถานการณร์ะดบัภาค  

                                                           
ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั (4) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสงคราม และ
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยให้จงัหวดัเพชรบรีุเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั  
 ภาคใต้ ประกอบด้วย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จงัหวดัชุมพร จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
และจงัหวดัสงขลา โดยให้จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบติัการ ของกลุ่มจงัหวดั (2) กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝั่งอนัดามนั ประกอบด้วย จงัหวดักระบี ่
จงัหวดัตรงั จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสตูล โดยให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั  
ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา โดยให้จงัหวดัยะลา
เป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั 
 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ประกอบด้วย จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง โดยให้จงัหวดั
ชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั (2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 ประกอบด้วย จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดันครนายก จงัหวดั
ปราจีนบรีุ และจงัหวดัสระแก้ว โดยให้จงัหวดัปราจีนบรีุเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดัเลย จงัหวดั
หนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี โดยให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (2) กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร และจงัหวัดสกลนคร โดยให้จงัหวดัสกลนครเป็นศูนย์ปฏิบติัการ
ของกลุ่มจงัหวดั  
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จงัหวดักาฬสินธุ์ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด โดย
ให้จงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจังหวดั (4) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดั
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (5) กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวดัอุบลราชธานี โดยให้จังหวดั
อบุลราชธานีเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั  
ภาคเหนือ ประกอบด้วย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพูน 
โดยให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั (2) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดั
พะเยา และจงัหวดัแพร่ โดยให้จงัหวดัเชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั  (3) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จงัหวดัตาก 
จงัหวดัพิษณโุลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัอตุรดิตถ์ โดยให้จงัหวดัพิษณโุลกเป็นศูนย์ปฏิบติัการ ของกลุ่มจงัหวดั (4) กลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัพิจิตร และจงัหวดัอทุยัธานี โดยให้จงัหวดันครสวรรค์เป็นศูนย์
ปฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั  
ทัง้นี ้ให้ใช้บงัคบักบัการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป   กรอบงบปี 62 บูรณาการ 76 จงัหวดั 6 
กลุ่มใหม่ รวม 5.6 หมืน่ล้านบาท 
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3.4.1 ภาคเหนอืตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.1 บรบิทพืน้ที ่ 

ภาคเหนอืตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จากข้อมูลในปี พ.ศ.2543 

มีพื้นที่ป่าอยู่ถึงประมาณ 45 ล้านไร่ของพื้นที่ทั้งภาค และเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าส าคัญหลายสาย ปิง วัง ยม 

น่าน กก อิง และลุ่มน้ าย่อยต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยสภาพพื้นที่ซึ่งมีผืนป่าธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก มี

พื้นที่ทางการเกษตรอยู่ตามที่ราบหุบเขาและเชิงเขา ประกอบกับมีกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย  มีแนวตะเข็บ

ชายแดนติดกับประเทศพม่า ลาว และยังเป็นมีเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญติดต่อกับประเทศจีน 

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อาทิเช่น 

นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS - The Greater Mekong Sub-

region) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) โครงการพัฒนาเมืองชายแดน โดยแนวทาง

ของการพัฒนานั้นมุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งมีการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองชายแดน  ในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ  

พื้นที่ภาคเหนือได้เผชิญกับนโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ ที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติตอบสนองการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน ซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะปัญหาส าคัญๆ ที่ก่อตัวมา

อย่างยืดเยื้อยาวนานคือปัญหาเรื่องป่าไม้  ที่ดิน ลุ่มน้ า การเกษตร  แรงงาน สุขภาพ  ต่างๆ 

 

3.4.1.2 สถานการณ์ปัญหาภาพรวม  

พะเยา 

เชยีงราย 

แพร่ 
ล าพนู 

แมฮ่อ่งสอน 

น่าน 
เชยีงใหม ่

ล าปาง 
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ปัญหาภาคเหนือ การถูกแย่งชิงทรัพยากรฯ รัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายทวงคืน

ผืนป่า ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน   รวมทั้งระบบการผลิต การเกษตรของชุมชน ที่ก าลังเผชิญกับปัญหา  รวมทั้ง

เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกที่ จ.ตาก ระยะที่สองที่ จ.เชียงราย  นโยบายทวงคืนผืนป่า ที่รัฐท ามา

แบ่งเป็นพื้นที่วิกฤติรุนแรง  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย 12 จังหวัด ใช้ยุทธการยึดคืนแบบรุนแรง 

หลายพื้นที่เจอปัญหานี้มาแล้ว  ผลการปฏิบัติการยึดคืนได้แล้ว 5,000 ไร่ ยึดคืน เหลือ 17,290 ไร่ ยึดคืนใน

เขตของพื้นที่กรมป่าไม้ และยึดคืนในเขตพื้นที่กรมอุทยานฯ รวม 19,000 ไร่   สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรายงาน

ของรัฐบาล ในปีงบประมาณ  2558  สามารถยึดคืนผืนป่าได้ถึง 280,000 ไร่ มีผู้ต้องหาจ านวน 1,183 คน 

จ านวนคดี 6,900 คดี  และไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมายึดคืนได้อีก  30,000 กว่าไร่ และจ านวนคดีอีก 900 

กว่าคดี 

สถานการณด์า้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  

 1. การจัดการทรัพยากรในฐานะการใช้ผลประโยชนแ์ละรัฐชาติ ทรัพยากรท้องถิ่นถกูดึงไปใช้ใน

ส่วนกลาง  เพื่อการพัฒนา ตลอดระยะเวลา 150 ปี   การสัมปทานไม้ น าไปสู่จ านวนป่าที่ลดลง และความ

ขัดแย้งที่เกิดขึน้ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพืน้ที ่ 

                       แผนภาพที ่7 แสดงพื้นที่ป่าที่หายไปจากการสัมปทานรัฐ 

   

 

 สถานการณ์ด้านทรัพยากรที่ดิน ปัญหาสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการประกาศเพิ่มพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ของรัฐ  การกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน  นโยบายส่งเสริมการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ การส่งเสริม

การท่องเที่ยว   การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การสร้างนโยบายเพื่อเปล่ียนการถือครองที่ดิน

จากเกษตรกรรมไปเป็นรีสอร์ท  อุตสาหกรรม  สวนเกษตรขนาดใหญ่    การปั่นราคาที่ดินเพื่อเกร็งก าไร 

สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ท าให้เกษตรกรต้องสูญเสียที่ดินของตนเอง กลายเป็นแรงงานรับจ้างในที่ดิน  จนเกิด

กระบวนการของชาวนาไร้ที่ดินได้ก่อรูปขึ้นเพื่อเสนอให้มีการปฏิรูปที่ดินใหม่ ผลักดันโยบายการกระจายการ

ถือครองที่ดิน  เกิดกระบวนการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน น าที่ดินรกร้างว่างเปล่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์และดูแล

ชีวิตเลี้ยงปากเล้ียงท้องของครอบครัวและชุมชน แต่ก็ท าให้ชาวบ้านและชุมชนในหลายพื้นที่ถูกด าเนินคดี  
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 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง ไม่มีความม่ันคงในเรื่องที่อยู่อาศัย ชาวบ้านถูก

ไล่รื้อ ชาวบ้านในระดับฐานรากจริงๆ เข้าไม่ถึงการบริการของรัฐ  กฎระเบียบไม่เอื้อกับคนจน อย่างกรณีการ

ขอเช่าที่ดินของรัฐทุกประเภทเพื่ออยู่อาศัยมีขั้นตอนด าเนินการยุ่งยาก ระเบียบเยอะ ใช้เวลานาน  หรือรัฐให้

นายทุนและต่างชาติเช่าที่ดินท าประโยชน์ระยะยาวได้ 99 ปี แต่กับชุมชน คนไทย รัฐไม่มีนโยบายให้เช่า

ระยะยาวได้  

 สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ าและลุ่มน้ า  ที่ผ่านมาการพัฒนาของรัฐมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก รัฐจึงเน้นไปที่นโยบายการสร้างเขื่อนหรือการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพื่อสามารถบริ

หารจัดการน้ าแบบรวมศูนย์ ท าให้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการจัดการน้ าจากการจัดการแบบ

ดั้งเดิมของชุมชน  ลดทอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจใช้น้ า ประกอบกับนโยบายที่ส่งเสริมให้มี

การขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจตลอดทั้งปี ท าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ าในหลายพื้นที่ เพื่อต้องการใช้น้ าที่

เพิ่มมากขึ้น  

 นอกจากนี้นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของรัฐเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นหลัก เช่น โครงการผันน้ ากก-อิง-น่าน โครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ าสาละวิน โครงการระเบิด

เกาะแก่งและขุดลอกแม่น้ าโขง เป็นต้น ซึ่งนอกจากกระทบทางด้านสังคม ความม่ันคงของชุมชนท้องถิ่น  ยัง

สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หรือปัญหาส าคัญที่กับชุมชนคือกรณีการออก

กฎหมายน้ าเพื่อท าให้เกิดการเก็บค่าน้ า ซึ่งยิ่งกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรน้ าของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น น้ า

จะถูกน าไปใช้ในภาคการผลิตที่มีก าลังซื้อมากกว่าโดยไม่ค านึงสิทธิความเป็นธรรมของคนทุกกลุ่มในสังคม  

 สถานการณ์ด้านการเกษตรกรรม นโยบายที่ส่งเสริมการผลิตเพื่อขายและการส่งออกเป็นหลัก 

โดยเฉพาะระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวที่ปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่ขนาดใหญ่ ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจาก

ภายนอก ใช้พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง ใช้สารเคมีมาก  ส่งผลกระทบต่ออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี  ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมพื้นบ้านสูญหาย ระบบนิเวศเสียสมดุล ดิน น้ า อากาศเป็นพิษ เม่ือต้องพึ่งพา

ภายนอกมากขึ้นทั้งกระบวนการผลิต  และราคาตลาด  จนตกอยู่ในภาวะหนี้สิน ต้องขายที่ดิน และเข้าสู่

แรงงานรับจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่รัฐบาลตกลงในการลงนามเขต

การค้าเสรีกับต่างประเทศหรือ FTA เกษตรกรต้องได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาผลผลิตที่ตกต่ ามาก

ยิ่งขึ้น อีกทั้งการรุกเข้ามาของทุนภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการท าสวนผลไม้ขนาดใหญ่ กว้านซื้อที่ดิน

จากชาวบ้าน และใช้สารเคมีอย่างไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่นั้น 

อย่างกรณีการปลูกส้มที่เขต อ าเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ในจังหวัดเชียงใหม่   

 สถานการณ์ด้านสุขภาพ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2535 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

จนถึงปัจจุบันแม้จะมีกระบวนการท างานรณรงค์สร้างการเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์กันอย่าง

แข็งขัน แต่ก็พบว่ายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จ านวนถึง 17,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

อย่างเยาวชน ที่มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง แต่ก็ถือว่างานด้านเอดส์มีกลุ่มองค์กรที่ท าหน้าที่ในการรณรงค์สร้าง

การเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านเอชไอวี/เอดส์อยู่ในพื้นที่เกือบทุกหน่วยอ าเภอ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ในขณะที่องค์กรชุมชนร่วมกันรณรงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และรณรงค์ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบ

การรักษาสุขภาพ และการบริการของรัฐ โดยเฉพาะการได้รับยาต้านไวรัสในราคาที่เป็นธรรม  การ

เคล่ือนไหวของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนในขณะนี้จึงมีการเคล่ือนไหวให้ประเทศไทยสามารถ

ด าเนินการท า CL ได้ เพื่อให้ยาที่ใช้ในการดูแลรักษาสขุภาพผู้ปว่ยมีราคาถูกลง  การเคลื่อนไหวส าคัญทีผ่า่น

มาของเครือข่ายสุขภาพ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อคือการคัดการนโยบายการท าสัญญาข้อตกลงเอฟทีเอกับ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ด้วย 
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 สถานการณ์ด้านการสื่อสารและพื้นที่สื่อสาธารณะของภาคประชาชน  ซึ่งนับได้ว่ามีความส าคัญต่อ

ขบวนการเคล่ือนไหวทางนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาการเคล่ือนไหว

ของภาคประชาชนมักไม่ได้รับความสนใจจากสื่อกระแสหลัก กลุ่มองค์กรที่ท างานด้านสื่อและเผยแพร่จึงได้

ผลักดันให้มีสร้างช่องทางการสื่อสารของภาคประชาชน จัดตั้งส านักข่าวประชาธรรมเพื่อน าเสนอข่าวภาค

ประชาชนในพื้นที่สื่อสาธารณะ การสร้างพื้นที่การสื่อสารระหว่างองค์กรชาวบ้าน ผ่านทางเครือข่ายวิทยุ

ชุมชน การสื่อสารเรื่องราวสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกเชื่อมกับสถานการณโ์ลกา

ภิวัตน์สร้างการเรียนรู้กลับไปที่ชุมชน แม้จะมีการเคล่ือนไหวปฏิบัติสร้างพื้นที่สื่อของภาคประชาชนในระดับ

ฐานราก แต่ในระดับนโยบายยังถือว่าช่องทางสื่อของภาคประชาชนมีค่อนขา้งจ ากัด  และต้องใช้ต้นทุนสูงใน

การแย่งชิงพื้นที่สื่อกระแสหลัก  

3.4.2 ภาคเหนอืตอนลา่ง 30 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3.4.2.1 บรบิทพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลา่ง  

                                                           
30  เอกสารประกอบเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนและประชาสงัคมภาคเหนือ ( 22 – 23 เมษายน 2559 )  ณ เมาท์ เทน ควิก 
เวสเนสส์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่  คณะท างานส่งเสริมและพฒันาความเข้มแข็งเครือข่าย โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสงัคม เพื่ อ
สร้างความเป็นธรรมทางสขุภาวะในสงัคมไทย  
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พษิณุโลก 

เพชรบรูณ์ 

นครสวรรค ์

อตุรดติถ ์

ก าแพงเพชร 
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สภาพทั่วไปของพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีทั้งเขตที่ราบลุ่ม ป่าโปร่ง ที่ราบสูง ภูเขา และป่าดง

ดิบทุ่งใหญ่นเรศวรอันเป็นมรดกโลก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย เป็นศูนย์กลางการท านาและพืช

สวนพืชไร่ เขตเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์กลางการอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การศึกษา และวัฒนธรรมของ

ประเทศกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในภาคนี้ถือครองโดยนายทุนเงินกู้ นักค้าที่ดิน นักสะสมที่ดิน สถาบันการเงนิ 

และส่วนหนึ่งเป็นสมบัติตกทอดของนักปกครองภาคเหนือตอนล่าง มีที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มานับพันปี ส่วนที่

เป็นป่าโปร่งถูกแผ้วถางปลูกพชืเชิงเดี่ยวปา่ดงดิบที่ห่างจากตวัเมืองเกือบทั้งภาคถูกท าลายไปเม่ือ 30 ปีเศษ จน

เกิดความแห้งแล้งและขาดฝนคล้ายภาคอีสาน ยังผลให้เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานขาดทุน มีหนี้สิน และ

ต้องอพยพไปประกอบอาชีพอื่นในนครหลวง และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนับล้านคนจากครอบครัว

แบบขยายเดิม กลายสภาพมาเป็นคนแก่อยู่กับเด็ก หรือเป็นครอบครัวเล็กเฉพาะพ่อแม่ลูกเกินร้อยละ 30 ของ

คนในภาคนี้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ท าให้วิถีชีวิต วิถีการผลิต และวัฒนธรรมชุมชนที่เคยเอื้อ

อาทรต่อกันเริ่มลดลงรอยต่อของการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนได้เปล่ียนไปมาก ถึงแม้จะมีประชาชนจ านวนไม่

น้อยพยายามรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นองค์กรชาวบ้านโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนภาคธุรกิจเอกชน 

ผู้น าทางศาสนาและส่วนราชการ ก็ไม่สามารถทานกระแส ความทันสมัยของโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ 

ภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ ที่มักเกิดภาวะภัยแล้งและอุทกภัยซ้ าซากและจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาตปิ่าไม้ ส่งผลใหป้ริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาตลิดลง 

แนวโน้มอุบัติภัยธรรมชาติ เพิ่ มมากขึ้น  การเพิ่ มขึ้นของขยะอันตรายและมีการใช้และท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มจ านวนมากขึ้น  ในแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ มีข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ GMS และ ACMEC การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน จะมีการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน East-West Corridor    

การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลางทางด้าน Logistic ของภาคเหนือตอนล่าง สร้าง

ฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นศูนย์กลางทางด้าน Logistic ของภาคเหนือตอนล่าง  

เชื่อมโยงพม่า และชมพูทวีป โดยเฉพาะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ทรัพยากรมนุษย์ การ

วิจัยพัฒนาที่สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภาค  พัฒนาเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (เชื่อมโยงจังหวัดก าแพงเพชร) และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จีน และอินเดีย และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าว-พืชไร ่ และ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  

สถานการณป์ญัหารว่มของกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง 

ปัญหาส าคัญ ยาเสพติด บ่อนพนันแถบชายแดน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เพราะมีสินค้า

จากชายแดนเข้ามาตีตลาด การแย่งชิงทรัพยากรทองค า (จ.พิจิตร พิษณุโลก) การถือครองที่ดินที่ไม่เป็น

ธรรม การขาดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านพืชผลทางการเกษตร ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ไฟ

ป่า ผลกระทบเชิงนโยบาย เช่น การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ การประกาศผังเมืองรวม การถูกเวนคืนที่ดิน 

เป็นต้น แรงงานข้ามชาติแย่งงานคนไทย การขาดแคลนน้ าของคนในพื้นที่ลุ่ม ปัญหาหนี้สินจากกระบวนการ

ผลิต และการปล่อยสารเคมีทางอุตสาหกรรมลงแม่น้ าสาธารณะ 

แผนภาพที ่8   แสดงสถานการณป์ัญหารว่มของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
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3.4.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31 

 

3.4.3.1 บริบทพื้นที่  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)เป็นภาคที่มีพื้นที่และประชากรนับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

ปัจจุบันประกอบด้วย  20 จังหวัด   ในอดีตเคยเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติปา่ไม้ ที่ดิน แหล่งน้ า แร่ธาตุ

อย่างอุดมสมบูรณ์    สังคมอีสานเป็นสังคมชุมชนที่มีลักษณะการพึ่งพาตนเองสูงและมีการคบค้ากับชุมชนอื่นๆ

                                                           
31 เอกสารประกอบการแลกเปลีย่น เรียนรู้ (ครัง้ที ่3) เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนและประชาสงัคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   วนัพฤหสับดีที ่25 –  
วนัศกุร์ที ่26  กมุภาพนัธ์  2559  ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  

ปัญหาร่วม

ผลผลิตเกษตร 

ภัยแล้ง ไฟป่ำ

หนี้สิน  

กำรแย่งชิง

ทรัพยำกร 

ยำเสพติด บ่อน

พนัน แรงงำน

นโยบำย

เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ
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เพื่อแลกเปล่ียนสินค้า บางชุมชนมีการอพยพโยกย้ายเพื่อหนีความอดอยากขาดแคลนหรือภัยร้ายของโรค

ระบาดและภัยธรรมชาติ ชุมชนอีสานมีการสั่งสมและสืบต่อทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งด้านแบบแผนการท ามาหากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแบบแผนการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ได้มีการถ่ายทอดการพัฒนาทางด้านภูมิปัญญามาตามล าดับเช่นเดียวกับ

สังคมเกษตรกรรมทั่วไป  เม่ือรัฐบาลไทยได้ผลักดันแนวทางการพัฒนาประเทศโดยเน้นการผลิตเพื่อการ

ส่งออกนับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปี 2504 เป็นต้นมา ได้น าพาความเปล่ียนแปลงมาสู่สังคม

ชุมชนภาคอีสานอย่างใหญ่หลวง ภาคอีสานมีภูมิประเทศเป็นทีร่าบสงูลอนคล่ืน มีศักยภาพต่ าในการจัดการน้ า

ในระบบชลประทานเพื่อการปลูกข้าว ภาคอีสานจึงถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่เน้นหนักในการปลูกพืชไร่ คือ 

ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปอและอ้อย รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ โดยขยาย

พื้นที่การเพาะปลูกออกไปอย่างรวดเร็ว     

ชุมชนอีสานได้รับผลกระทบส าคัญอีกระลอกหนึ่งเมื่อรัฐบาล32  นายกชาติชาย  ชุณหะวัน ได้ผลักดัน

ให้ภาคอีสานเป็นฐานการผลิตเพื่อเปิดตลาดอินโดจีน ตามด้วยนโยบายการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของ

รัฐบาลนายกฯชวน หลีกภัย ภาคอีสานได้ถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายส าคัญของการลงทุนเป็นเขต 3 ของ

ส านักงานส่งเสริมการลงทุนท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว พร้อมกับ

โครงการพัฒนาต่างๆของรัฐเพื่อรองรับการลงทุน เช่น การสร้างถนน 4 เลน การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า เช่น โครงการเขื่อนปากมูล โครงการโขงชีมูล ซึ่งสร้างเขื่อนกั้นล าน้ าส าคัญๆถึง 19 แห่ง และจะผันน้ า

จากแม่น้ าโขงลงสู่ลุ่มน้ ามูล-ชี และล าน้ าสาขา รวมทั้งการผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนในประเทศลาว กัมพูชา 

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ประเทศไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเกือบทุกจังหวัดมีการเคล่ือนไหว

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ด้านการเกษตรกรรม มีการผลักดันให้เกิดระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา 

(Contact Farming) โดยรัฐส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนเข้ามามีบทบาทในการวางแผนการผลิตการตลาดให้แก่

เกษตรกรและรัฐจัดหาทุนและอ านวยความสะดวก เช่นโครงการส่งเสริมการปลูกมะม่วงหิมพานต์ ยาสูบ 

หม่อนไหม การปลูกยูคาลิปตัสเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

ที่ขอนแก่นนครพนม และมีแผนการจัดตั้งอีก 1 โรงในเขตอีสานใต้ 

กระแสการพัฒนาซึ่งเริ่มขึ้นช่วงทศวรรษที่ 2530 นี้ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในภาค

อีสานจนเรียกกันว่า "ยุคแห่งสงครามแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ" เขื่อนถูกสร้างขึ้นกั้นต้นน้ า กลางน้ าและ

ปากแม่น้ าโดยอยู่บนฐานการละเมิดสิทธิชุมชนของคนพื้นเมืองการอพยพผู้คนออกจากที่ท ากินในเขตป่าทั้ง

ในนามของการประกาศเขตอุทยานเขตป่าสงวน และโครงการรัฐที่ชาวอีสานลุกฮือขึ้นต่อต้านครั้งส าคัญคือ 

โครงการจัดสรรที่ดินท ากินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.)ซึ่งมีแผนการย้ายครอบครัว

เกษตรกรจ านวน 250,000 ครอบครัวในพื้นที่ 352 ป่าทั่วภาคอีสานออกจากที่ดินท ากิน โดยใช้ก าลังทหาร แต่

โครงการ คจก. ถูกประชาชนต้านจนรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ต้องยกเลิกโครงการไปเม่ือต้นเดือน

กรกฎาคม 2535 กระนั้นผลพวงจากนโยบายย้ายคนออกจากป่า ก็ยังส่งผลให้หลายชุมชนอยู่ในสภาพล่ม

สลายจนถึงปัจจุบัน  

                                                           
32 สนัน่  ชูสกลุ   พฒันาการองค์กรพฒันาเอกชนภาคอีสาน ท าเนียบองค์กรพฒันาเอกชน คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพฒันา 
ปี 2540 
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การขุดค้นเกลือใต้ดินขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม ก็ยังคงก่อความตึงเครียดขัดแย้งมาจนถึง

ปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการเคล่ือนไหวต่อต้านจากคนในพื้นที่กรณีน้ าเสียเม่ือปี 2532 ขณะเดียวกัน เริ่มเกิด

ปรากฏการณ์แห่งพิษภัยของอุตสาหกรรมขึ้นในภาคอีสานที่ล าน้ าพอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานสุรา โรงงาน

เยื่อกระดาษ โรงงานน้ าตาล ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ าในกระบวนการผลิต และที่สุดก็ปล่อย

น้ าเสียทิ้งลงแม่น้ าจนเน่าเสีย ปลาตาย ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเม่ือปี 2535 ที่น้ าเน่าเสียจากแม่น้ าพองไหลลง

แม่น้ าชีและแม่น้ ามูลเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร 

 

แผนภาพที ่ 9    แสดงโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบันนโยบายภาครัฐทิศทางการพัฒนาภาคอีสาน มีโครงการขนาดใหญ่ เช่นโครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในภาคอีสาน เหมืองเกลือ แร่ทองค า และเหมืองแร่โปแตซ ซึ่งมีโครงการจะส ารวจเพื่อ

พัฒนาเหมืองแร่โปแตซ  7 โครงการ ใน 6 จังหวัด ภาคอีสานรวมพื้นที่ทั้งสิ้นที่จะมีการพัฒนาเหมืองแร่ใต้ดิน

ในอีสานประมาณ  654,145 ไร่ เพื่อต้องการขุดแร่โปแตซเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยเคมี และการผลักดัน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเกลือและโปแตซ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเชื่อมต่อเข้าไปยังภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ตอนล่าง เพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรของบริษัทลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนเหมืองแร่อื่นๆ เช่นทองค า 

ถ่านหิน ในจังหวัดเลย  แผนพัฒนาดังกล่าวท าให้มีการคาดหวังปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นจากการพัฒนาใน

พื้นที่ภาคอีสาน จึงสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนสร้างเขื่อนในแม่น้ าโขงรวมจนถึงเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจาก

เขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ าโขง  ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะผันน้ าโดยการผันน้ าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเตรียมการเพื่อ

การพัฒนาดังกล่าวจากการได้รับสัมปทานก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าและกักเก็บน้ าหลายแห่งในประเทศ

ลาว เช่นเขื่อนน้ าเทิน 2  รวมทั้งก าลังมุ่งม่ันผลักดันให้รัฐบาลไทยและลาวอนุมัติโครงการโครงข่ายน้ า

แห่งชาติ (Water Grid) โดยการถ่ายเทน้ าจากเขือ่นผลิตกระแสไฟฟ้าในลาวและแม่น้ าโขงเข้ามารับใช้ในการ
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พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ในภาคอีสาน  ภาคอีสานจึงต้องเผชิญกับสถานการณ์การพัฒนาที่ก าลังเกิดขึ้น 

ที่จะส่งผลกระทบกับวิถีชุมชน นับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

สถานการณ์ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

นโยบายทวงคืนผืนป่าเช่นกัน แต่ที่รุนแรงเป็นนโยบายในเรื่องของการจัดการน้ า ภาค 

อีสานถูกมองว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะต้องดึงน้ าผันน้ าจากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งจะมีโครงการผันน้ าโขง เลย 

ชี มูล  การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ขุดอุโมงค์ผันน้ า และการขุดลอกล าน้ าต่างๆ รวมทั้ง

ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเหมืองโปแตสที่อุดร และเหมืองทองที่จังหวัดเลย และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษที่มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม 

 

 

ข้อมูล : เอกสารประกอบการระดมความคิด บทบาทภาคประชาสงัคมตอ่การขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ภาคอีสาน  

 

 

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่33   

ประเด็นทรัพยากรป่าไม้-ที่ดิน 

                                                           

33 ข้อมูลเวทีประชมุเครือข่ายทรพัยากร และส่ิงแวดล้อมภาคอีสาน วนัที ่19 มกราคม 2559  ณ ห้องประชมุ กป.อพช.ภาคอีสาน อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น  เพือ่ให้เห็นภาพสถานการณ์ปัญหาทีก่ าลงัเกิดข้ึนในภาคอีสาน  
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    สถานการณ์การทวงคืนผืนป่าที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ ด้านนโยบาย ดูเหมือนจะมีการชะลอตัวลง แต่

สิ่งที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  การแจ้งความด าเนินคดีกับชาวบ้าน   

สถานการณ์การท างานยังคงเป็นการประคับประคองให้ตนเองอยู่ได้ ยังไม่มีจังหวะที่จะรุก หรือตอบโต้กลับได้   

ในพื้นที่ที่มีการจัดรูปขบวนภายในที่เข้มแข็งก็จะมีอ านาจในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มี

การชะลอการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้  แต่ในพื้นที่ที่สถานการณ์ภายในของตนเองยังไม่สามารถที่จะจัด

รูปขบวนได้ก็จะถูกรุกหนักจากเจ้าหน้าที่  ตัวอย่างที่จังหวัดสกลนคร ชาวบ้านถูกรุก ถูกตัดยาง และถูก

ด าเนินคดี  ในพื้นที่ต าบลผาสุก ชาวบ้านถูกปิดล้อมพื้นที่ หรือที่พื้นที่วังสามหมอ ถูกห้ามให้สื่อมวลชนเข้าไป

ท าข่าว เป็นต้น  

  สถานการณ์การด าเนินโครงการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ ณ วันนี้ ข้างบนให้ยกเลิกวิธีการเข้าไป

ตัดท าลายพืชผลของชาวบ้าน และมีค าสั่งของกรมอุทยาน และกรมป่าไม้ให้ด าเนินการปักป้าย แล้วก็แจ้ง

ความด าเนินคดี เปล่ียนจากการท าลายมาเป็นการตรวจยึดเป็นหลัก เพราะเขามองว่า จะช่วยให้เขาเพิ่มยอด

ได้มากกว่า  ( ใน 1 รอบสัปดาห์จะต้องมีการรายงานผลของแต่ละหน่วย) เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง แต่ในทาง

ปฏิบัติจริง ๆ ในระดับพื้นที่ก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ ๆ เข้าไปตัดท าลายพืชผลของชาวบ้านเช่นเดิม   

ประเด็นทรัพยากรน้ า 

พื้นที่ลุ่มน้ าโขง 

สถานการณ์ในพื้นที่มีการเคล่ือนไหว  ได้ไปยื่นฟ้องศาลปกครองในกรณีเรื่องการสร้างเขื่อนไชยบุรี 

แต่ศาลยกฟ้องเพราะมองว่าเป็นเรื่องนอกประเทศ  ซึ่งปัจจุบันเขื่อนไชยบุรีก็สร้างใกล้จะเสร็จแล้ว และก าลัง

จะทดลอง  เขื่อนดอนสะโฮงก็ได้ลงนามไปแล้ว  ฝังเสาเข็ม ก าลังลงมือสร้าง ซึ่งมองว่าจะมีผลกระทบในเรื่อง

ของพันธุ์ปลาที่จะขึ้นมาจากทะเลสาบ   และจะส่งผลกระทบกับพี่น้องในพื้นที่โดยตรง เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพ

หลักคือการหาปลา  และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องปัญหาความม่ันคงทางอาหารของแม่น้ าโขง  ในขณะ

ที่เขื่อนปากแหว่งเองก็ก าลังจะผุดขึ้นมา 

ประเทศไทยมีโครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูน  กรมชลประทานพยายามที่อยากจะปิดประตู ศรีสองรัก

ให้ได้ โดยทางกรมชลประทานอ้างวา่มีชาวบ้าน 7 ต าบลที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ แต่ชาวบ้านในพืน้ที่

ไม่ยอม และก าลังยื้อกันอยู่  เพราะถ้าหากมีการปิดกั้นประตูศรีสองรัก น้ าจะท่วมและต้องอพยพทั้งหมู่บ้าน ซึ่ง

ชาวบ้านก าลังจะไปยื่นหนังสือให้กับอธิบดีกรมฯ  เพื่อคัดค้านการปิดประตูศรีสองรัก 

ภาครัฐก าลังน าสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการท า

โครงการผันน้ าต่าง ๆ ที่จังหวัดหนองคาย   กรมชลประทาน  มีแผนที่จะเข้าไปท าโครงการผันน้ าในพื้นทีห่ว้ย

หลวงให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี การแก้ปัญหาภาครัฐที่ก าลังท าอยู่  ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ าของภาค

อีสานได้  ข้อเสนอในการจัดการน้ าของภาคประชาชนเป็นการจัดการน้ าตามสภาพพื้นที่)  แต่ พรบ.น้ า ฉบับ

ของกรมทรัพย์ฯ  ได้รวบอ านาจในเรื่องการจัดการน้ าเอาไว้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องเข้าไปพูดคุยท าความเข้าใจกับ

ชาวบ้านให้เขาได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเท่าทัน  

 พื้นที่ลุ่มแม่น้ ามูล (เขื่อนราษีไศล)   

ในพื้นที่ยังคงถูกบุกรุกท าลายป่าบุ่งป่าทามที่เป็นแหล่งท ามาหากินของชาวบ้าน และพื้นที่ท า

การเกษตรในบริเวณรอบป่าทามจากโครงการขุดลอกริมฝั่งแม่น้ ามูลของกรมเจ้าท่าเป็นรอบที่ 2 หลังจากที่

รอบแรกได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาช่วยแก้ไขปัญหา และยังแก้ปัญหาเดิมไม่แล้วเสร็จ  ในการบุกรุก

ท าลายในรอบที่ 2 กรมเจ้าท่าได้มีการน าเครื่องจักรใหญ่เข้ามาด าเนินงานในพื้นที่ และบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า
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ริมป่าทามริมฝั่งแม่น้ ามูนไปแล้วประมาณ 5 กิโลเมตรทางฝั่งทิศเหนือของแม่น้ ามูน ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ยอมและ

ออกมาคัดค้าน  ผู้รับเหมาเองก็พยายามที่จะเจรจาเพื่อขอท าต่อให้แล้วเสร็จเพราะได้ท า (ลาย) ไปเยอะแล้ว   

แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึน้ในรอบแรก พื้นที่ ก าลังเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะยื่นฟ้องศาล

ปกครอง เพราะมีความแน่ชัดแล้วว่ากรมเจ้าท่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ

ชาวบ้าน และชาวบ้านก าลังต่อรองกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการตั้งคณะศึกษาผลกระทบระยะสั้น 3 เดือน  

พื้นที่ได้พยายามที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่  เพราะแม่น้ ามูนเป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชีวิตของชุมชน เป็นทั้งแหล่งท ามาหากิน และอื่น ๆ อีกมากมาย  ต้องยับยั้งไว้ให้ได้เพราะถ้าไม่ท าอะไร ก็คง

จะไม่มีอะไรเหลือเลย 

การท าโครงการพัฒนาในลักษณะแบบนี้ เป็นการท าโครงการเพื่อเอาเงินงบประมาณออกมาแบ่งกัน

ใช้ของแต่ละหน่วยงานมากกว่าที่จะท าการโครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า

ท่วม น้ าแล้ง และรัฐเองก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของเป้าหมายในการจัดการน้ า 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าชี   

ในประเด็นเรื่องน้ าที่จะมองในเรื่องของนโยบายของการจัดการน้ า โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผันน้ า 

ประเด็นที่สอง เรื่องพรบ.น้ าฯ และประเด็นที่สาม พรก.ประมง ซึ่งในประเด็นเรื่องพรบ.น้ าฯ ในส่วนของ

เครือข่ายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภาคอีสานเราก็ได้มีการแสดงท่าทีในการคัดค้านไปแล้วโดยการแถลง

ข่าวมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าคนอีสานไม่เอา พรบ.น้ าฉบับของกรมทรัพยากรน้ า เพราะเป็นการรวบ

อ านาจเอาไว้ที่ฝ่ายรัฐทั้งหมด แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่เขาก็ยังอยากได้ พรบ.น้ าฉบับนี้  ส่วนประเด็นการผัน

น้ า หลังจากที่ทราบว่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ จะลงมาพื้นที่ แต่กลับกลายเป็นว่ารัฐมนตรีไม่ได้มาแต่เป็น

อธิบดีกรมชลประทานลงมาแทน และมีการประกาศชัดเจนว่าพยายามจะผันน้ ามาในพื้นที่ที่หนองหานกุมภวา

ปี แล้วก็จะขยับมาที่เขื่อนอุบลรัตน์ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี และท าการศึกษาผลกระทบควบคู่ไปด้วย  

อธิบดีกรมชลฯ พูดชัดว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม แต่ช่วงระยะเวลาของการผันน้ า

ในช่วงน้ าหลากถึงจะผันน้ าเข้ามา เขาไม่ได้บอกว่าจะมาผันช่วงน้ าแล้ง แต่เป็นช่วงน้ าหลากถึงจะผันน้ าเข้า

มากักไว้   ในขณะที่พวกเราเองก็พยายามที่จะคัดค้านวิธีคิดในเรื่องการจัดการน้ าของภาครัฐด้วยการออกสื่อ

ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกับพืน้ที่  แต่สื่อบางสื่อกน็ าไปเสนอแบบไม่สมเหตุสมผล เช่น ถ้าผนั

น้ าเข้ามากักที่หนองบัวแดงแล้วจะท าให้บัวตายหมด เป็นต้น ซึ่งประเด็นเรื่องการจัดการน้ า มีความพยายามที่

จะสื่อสารว่าให้ถอน พรบ.น้ าฉบับร่างของกรมทรัพยากรน้ าออกไป   

 

ประเด็นเหมืองแร่   

สถานการณ์เหมืองทองค าในพื้นที่จังหวัดเลย บริษัทสัมปทานเหมืองทอง ได้ยื่นหนังสือฟ้องสถานี 

Thai PPS และนักข่าวพลเมือง  จึงเกิดการตั้งค าถามว่า  มีขบวนการอะไร ที่จะยุบนักข่าวพลเมือง   บริษัท คง

ไม่ฟ้องเด็กให้เป็นประเด็นที่จะต้องถูกโจมตีว่าไม่ได้มองในเรื่องความเป็นธรรม   แต่ถ้ามองในมิติการสื่อสาร  

มาตรฐานของนักข่าวพลเมืองอยู่ที่ไหน ที่ปล่อยให้มีการน าเสนอที่ขาดการคัดกรอง แต่การขยับตัวของ

ชาวบ้านบ้านยัง ท าอะไรมากไม่ค่อยได้  
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สถานการณ์บ้านเมืองในภาวะนี้ ท าให้ขบวนการของชาวบ้านถูกตัดตอน และไม่สามารถเคล่ือนไหว

ได้อย่างปกติ และเราพบว่ามีหลาย ๆ พื้นที่ที่มีสัมปทานบัตรออกมา  มีการลักล่ันในหลาย ๆ พื้นที่ หรือ

แม้กระทั่งที่โรงโม่หิน จังหวัดหนองบัวล าภูที่มีการต่อใบสัมปทานบัตรทั้ง ๆ ที่มีกรณีประเด็นการฟ้องร้องกนัอยู่ 

อย่างเช่น การใช้เอกสารที่เป็นเท็จในการขออนุญาต การรายงานประชาคมที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น  

กระบวนการภาครัฐ และทุน (บริษัทเหมือง) ยังคงพยายามที่จะขยับเดินหน้าไปเรื่อย ถ้ามีปัญหาก็ให้

ชาวบ้านไปตามฟ้องเอาทีหลัง อย่างกรณีโปรแตชเมื่อปีที่แล้วได้มีการออกใบสัมปทานบัตร 2 ใบ คือ ในส่วน

ของพื้นที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 ใบ เป็นเหมืองแร่โปรแตชอาเซียน มีพื้นที่ประมาณ 9,700 ไร่ 

แต่มาติดปัญหาที่พอมีเหมืองโปรแตชแล้วเขาจะท าต่อคือเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นประเด็นที่ท าให้คนชัยภูมิ

ออกมาติดตามคัดค้านกันมากขึ้นกว่าเดิม  ยังมีเรื่องการใช้น้ าจากเขื่อนล าคันฉูที่จะตามมาด้วย จึงเป็น

ประเด็นที่ท าให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเหมืองโปรแตชอย่างเดียว  เริ่มมีการใช้ไฟฟ้า ใช้น้ าท าให้

ต้องมาแย่งทรัพยากรของพื้นที่ด้วย จึงมีการตั้งค าถามมากขึ้น  

ในพื้นที่อ าเภอด่านขุนทด  นครราชสีมา ได้ใบสัมปทานบัตรเหมืองแร่โปรแตชไปแล้ว 1 ใบ พื้นที่

ประมาณ 9,000 กว่าไร่   (ได้ประมาณเมื่อต้นปี แต่ยังอยู่ในช่วงของการระดมทุนที่จะน ามาด าเนินงาน )   

ในพื้นที่อุดรไม่สามารถออกสัมปทานบัตรได้   เพราะติดปัญหาขบวนการคัดค้านของชาวบ้าน  ค้าน

ในเรื่องของการประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของบริษทั หรือเวทีประชาคม และมีการตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาแก้ปัญหาชุดหนึ่ง จัดประชุม 2 ครั้ง แล้วก็มีการจัดเวทีประชาคมในค่ายทหารในอีกต าบลหนึ่ง และมี

การจัดเวทีเพื่อขอความเห็นของ อบต.ในพื้นที่ 2 ต าบล ซึ่งต าบลนาม่วงมีมติผ่านเห็นชอบกับเหมือง โดยมี

กระบวนการว่ามีทหารต ารวจมาล้อมปิด อบต.เอาไว้เลย  มีการประชุมลงคะแนนลับ แต่อบต.ห้วยสัมภาษณ์ มี

มติไม่เห็นชอบกับเหมืองซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่  

ในจังหวัดอุดรธานี มีการขอสัมปทานบัตร  ประมาณ 24,600 กว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด 5 ต าบล 

คือ โนนสูง หนองไผ่ ที่อยู่อ าเภอเมือง  ห้วยสัมภาษณ์ กับนาม่วงอยู่อ าเภอประจักรศิลปาคม ผลก็คือมี อบต.

เดียวที่ไม่เห็นด้วยกับประชาคม   จึงน ามาสู่การตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และมีการรวบรวมความเห็นทั้ง

เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยในฝ่าย อบต. และส่งข้อมูลไปเม่ือต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเม่ือปลายเดือนได้

ท าหนังสือขอข้อมูลเอกสารเพื่อมาดู แต่ก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งตอนนี้เขาส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมฯ 

ซึ่งกระบวนการต่อไปคือต้องรอว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะมีความเห็นว่ายังไง ถ้ากระทรวงเห็นชอบ ก็จะ

เหลือเวทีสุดท้ายคือ เวทีประชาพิจารณร์ะดับจังหวัดซึ่งเปน็เวทีสุดทา้ยตามกระบวนการสมัปทานบัตร ซึ่งน่าจะ

รู้ผลภายในสองเดือนนี้  

ในพื้นที่เหมืองโปแตชสกลนครเป็นของบริษัทจีน ที่มีการขอยื่นสัมปทานบัตรเฉพาะที่อ าเภอวานร

นิวาส พื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่  ในเบื้องต้น ได้ลงไปติดตามดูสภาพพื้นที่ ดูชุมชน และได้ลงปักจุดเพื่อท า

กิจกรรมในพื้นที่ ๆ บ้านวังบง ต าบลวานรนิวาส ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมไป 2 ครั้ง คือการจัดการเข้าค่าย

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดกิจกรรมวันเด็ก  

ในส่วนกระบวนการชาวบ้านยังมีการต่อสู้อยู่ มีการฟ้องศาลปกครองที่ยังคาอยู่ สิ่งที่ท าได้ขณะนี้ คือ

การรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะน าไปสู่การยื่นฟ้องศาลปกครองต่อไป 

ร่าง พรบ.แร่ ที่ผ่านมายังไม่ได้ปรับอะไรมาก    การตัดสินใจ จะเปล่ียนจากเดิมคือ มีคณะกรรมการ

แร่ระดับจังหวัด ซึ่งพื้นที่ประเภทร้อยไร่ก็ให้อนุญาตในระดับจังหวัดไปเลย แต่ละแปลง ๆ มีการจัดท า Zoning 

เขตพื้นที่ท าเหมือนซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น และในพื้นที่ป่าก็สามารถที่จะท าได้  ในส่วนของการท าเหมืองได้ดนิ

ก็ยังเหมือนเดิม และจะเปล่ียนในเรื่องโครงสร้างภาษีแร่เล็กน้อย   เคยเสนอว่าน่าจะเปล่ียนจากระบบใหม่จาก
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สัมปทานมาเป็นเรื่องของการตอบแทนเหมือนการขอใบอนุญาตวิทยุโทรทัศน์ แต่ก็ถูกปฏิเสธ ก็แค่ไปปรับใน

เรื่องของค่าภาคหลวง อ านาจหน้าที่  เน้นในเรื่องของการกระจายอ านาจ ให้หน่วยงานของรัฐอนุญาตได้ง่าย

ขึ้น แล้วท้ายสุดเขาก็มีความหวังว่า อบต. หรือท้องถิ่นจะอนุญาตได้ด้วย ซึ่งคิดว่าถ้าเร่งสุดก็คงจะในไตรมาส 

แรกของปีนี้ก็น่าจะขยับอะไรมากขึ้นของฝ่ายเขา 

 

แผนภาพที ่10  แสดงแหล่งแร่เกลือหิน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

ประเด็น พลังงาน (ปิโตรเลียม)  

สถานการณใ์นพืน้ที ่ในพื้นที่อ าเภอนาดูน-โนนสะอาดได้มีการปิดแท่นส ารวจไปแล้ว   มีแผนในการ

ที่จะสร้างโรงแยกก๊าซด้วยประมาณ 60 ไร่ และก าลังท าเรื่องขอผ่านทางเพื่อที่จะวางท่อส่งก๊าซเป็นระยะทาง 

67 กิโลเมตรจากพื้นที่นาดูน-โนนสะอาด    เพื่อที่จะมาส่งขายปลีกที่อ าเภอกระนวน และจะมีโรงไฟฟ้าอยู่ด้วย 

ที่เดิมก็จะขายก๊าซที่แยกแล้วมาให้น้ าพอง และในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้เปิดเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์

ปิโตรเลียมในกาฬสินธุ์   ตอนนี้ก าลังอยู่ในกระบวนการ ท า  EIA  คาดว่าก าลังจะคลอดแล้ว  สถานการณ์ใน

พื้นที่ยังไม่มีการขยับอะไรหลังจากที่มีการคัดค้านกันมานาน  ยังมีอีกหลุมหนึ่งที่จะท าการขุดเจาะเพิ่มเติม

เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้ตัวที่ เจาะแล้วลดลงเพื่อที่จะให้สมดุลย์  จะเชื่อมต่อกับน้ าที่จะผันมา   เป็นเขตพื้นที่

อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพราะมีการสร้างถนน   การเดินเสาไฟฟ้า และเริ่มที่จะขุดลอกคลองซึ่งทหารช่างเป็นผู้

ขุดลอกเองเพื่อจะเข้าพื้นที่โรงแยกก๊าซ  กรมเชื้อเพลิงได้ไปท า MOU กับสปก.  

ในกรณีขออนุญาตใช้ประโยชน์จากที่ดิน สปก.สามารถที่จะท าได้ แต่พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการ

สละสิทธิในการประโยชน์จากเกษตรกรที่เขาอยู่ท ามาหากินมาก่อน  การท า EHIA   ขึ้นกับขนาดของโรงงาน

ที่จะก่อสร้าง 

แผนภาพที ่11   แสดงพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมภาคอีสาน 
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ประเดน็ ผูบ้รโิภค   

ในประเด็นงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช.)  เป็นหน่วยงานที่

ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้ถูกส านักงาน คตร. และ สตง. เข้ามาตรวจสอบ การใช้จ่ าย

เงินกองทุนในประเด็นการใช้เงินกองทุนให้การสนับสนุนการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับองค์กร

ภาคประชาชน  และได้มีค าสั่งในการระงับการให้เงินสนับสนุนการท างานส่งเสริมสุขภาพให้กับองค์กรภาค

ประชาชน  และงบประมาณที่เครือข่ายฯ ได้รับสนับสนุนการท างานจากกองทุน สสส. ก็ได้รับผลกระทบ

เช่นกัน  มีการชะลอในการให้การสนับสนุนเอาไว้ก่อน และได้ส่งให้ศาลพิจารณาดีความซึ่งศาลได้ตีความว่า

การให้การสนับสนุนในลักษณะดังกล่าวเป็นการท าสัญญาร่วม จึงมีค าสั่งให้มีการสนับสนุนต่อ  
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3.4.3   ภาคกลางตอนบน ตะวนัตก และกรงุเทพฯ  ปรมิณฑล  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.4.3.1  ภาคกลางตอนบน 9 จงัหวดั 

พื้นที่ภาคกลางตอนบนครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค ์ ชัยนาท อุทยัธาน ี สุพรรณบุร ี 

สิงห์บุร ีลพบุร ีสระบุร ีอา่งทอง และพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นที่รวม 38,275 ตร.กม. หรือคิดเปน็ร้อยละ 7.4 ของ

พื้นที่ประเทศไทย(513,115ตร.กม.) และมีประชากร(ป ี2560) รวม 5,281,441 คน หรือคิดเปน็ร้อยละ 8 ของ

ประชากรทั้งประเทศ( 66 ล้านคน)  มีรายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือนต่อเดือน(ป2ี558) 23,347บาท ต่ ากวา่คา่เฉลี่ย

ของทั้งประเทศ (ค่าเฉล่ียรายได้ต่อครัวเรือนต่อเดอืนทั้งประเทศอยู่ที ่ 26,915บาท)  มากกวา่ภาคอีสาน และ

ภาคเหนือ แตน่้อยกว่ากรุงเทพและปริมณฑล และภาคใต้ 

สภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนล่างของจังหวดันครสวรรค์ลงไปจนจรด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภูมิประเทศเป็นดินดอนสามเหล่ียมแม่น้ าเจา้พระยา พื้นที่สว่นใหญ่เปน็ดินตะกอนที่

แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจนี แม่น้ าสะแกกรัง และแม่น้ าป่าสัก พดัพามา แม่น้ าเหล่านี้เมื่อไหลผ่านบริเวณที่

เป็นที่ราบ ความเรว็ของกระแสน้ าจะลดลง วัตถุตา่งๆที่ละลายปนมากับน้ าจะตกตะกอนทับถมพอกพนู ซึ่ง

ตะกอนเหล่านี้สว่นใหญ่ประกอบด้วยทรายละเอยีด ดินเหนียว และดินตะกอน กอ่ให้เกิดสันดอนในแม่น้ า 

บางส่วนไปตกตะกอนในบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา(ตะกอนทีท่ับถมหา่งจากชายฝั่งออกไปไม่ต่ ากวา่ 1.5 

 

สมทุรปราการ    สมทุรสาคร 

นนทบรุ ี

ปทมุธาน ี

อยธุยา 

ลพบรุ ี

สงิหบ์รุ ี

สระบรุ ี

กรงุเทพ 

อา่งทอง 

สพุรรณบุร ี

ชยันาท 

อทุยัธาน ี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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กิโลเมตร) ดินตะกอนที่แม่น้ าพัดพามามีประโยชน์ในการปลูกขา้วซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งนี้

เพราะดินตะกอนสามารถอุ้มน้ าได้ ความหนาของชั้นดนิตะกอนในบางบริเวณที่มีการขุดเจาะเพือ่ส ารวจทาง

ธรณวีิทยา พบว่าบางแห่งหนาเกิน 120 เมตร จึงจะถึงหินดินดาน (dedrock) ข้างใต้  ด้วยองค์ประกอบของ

ภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มทีเ่หมาะส าหรับการปลูกขา้วนาปีและนาปรัง ท าให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินของ

คนภาคกลางสว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ส าหรับท านา  และเมื่อเปรียบเทยีบผลผลิตต่อไร่พืน้ที่ภาคกลางมีปริมาณผลิต

ต่อไร่สูงกว่าทกุภาคของประเทศไทย ป ี2547 ภาคกลางมีพื้นที่ส าหรับท านาปลูกข้าว ประมาณ 8,544,297  ไร ่

คิดเป็น  35.7% ของพื้นที่ทั้งหมดปลูกข้าวทั้งหมด    ป ี 2556 พื้นที่ปลูกขา้วของภาคกลางลดลงเหลือ  

5,923,980 ไร่ คิดเป็น 14.19%   ช่วงระยะเวลา 9 ปีพื้นที่ปลูกข้าวลดลง 2,620,317 ไร่   ขณะทีก่ารถือครอง

ที่ดินทางการเกษตรเกษตรกรภาคกลางโดยภาพรวมกลับประสบปัญหาการสูญเสียทีด่ินท ากินมากขึน้เป็น

ล าดับ โดยข้อมูลจากส านกังานสถิตแิห่งชาติพบวา่เนือ้ที่ถือครองที่ดินทางการเกษตรป2ี549 ในพื้นที ่ 9 

จังหวัดภาคกลาง มีเนื้อที่รวม 15,262,781 ไร่ โดยเปน็เนื้อทีข่องตนเอง 7,701,044 ไร่ เป็นเนื้อที่ของคนอื่น 

7,561,737ไร่ (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.5 ของเนื้อทีถ่ือครองที่ดินทางการเกษตรภาคกลาง 9 จังหวัด) ตอ่มาใน

ปี2558 เนื้อทีถ่ือครองที่ดินทางการเกษตรในพื้นที ่9 จังหวัดภาคกลาง มีเนือ้ที่รวม 14,987,115 ไร่  เปน็เนื้อที่

ของตนเองเพียง 6,129,766 ไร่ แต่เป็นเนื้อที่ของคนอื่นเพิ่มขึ้นเปน็ 8,857,349 ไร่ (หรือคิดเปน็ร้อยละ 59 ของ

เนื้อทีถ่ือครองทีด่ินทางการเกษตรภาคกลาง 9 จังหวัด) 

 

 

ชุมชนท้องถิ่นภาคกลางมีฐานทรัพยากร วฒันธรรม และภูมิปัญญา ที่สมบูรณ์หล่อเล้ียงความเข้มแข็ง

ของชุมชนในการจัดการตนเองมาช้านาน แต่โดยบริบทพืน้ที่ทีอ่ยู่ใกล้ศูนย์กลางอ านาจรัฐและศูนยก์ลาง

ความเจรญิของประเทศ  ชมุชนท้องถิ่นภาคกลางจึงได้รับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม  

การขยายตัวของเมือง  การสื่อสารและเทคโนโลยี  รวมถึงนโยบายการพัฒนาและกลไกทางการปกครองของ

รัฐ มาอยา่งต่อเนื่องและยาวนานกวา่ภูมิภาคอื่นๆ   สภาพดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ชุมชนท้องถิ่นในภาค

กลางฯมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ในหลายด้าน  ทั้งสภาพวิถีชวีิตความอยู ่   เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  

การศึกษา  ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งล้วนมีทิศทางทีน่ าไปสูก่ารพึ่งพิงต่อภาคเศรษฐกิจสังคมภายนอกมาก

ขึ้นเปน็ล าดบั  ขณะที่ความเป็นชุมชน ฐานทรัพยากร และความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนในมิติ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ต่างๆกลับลดน้อยถอยลง จนส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมตามมาอย่างซับซอ้นและเรื้อรัง  อาท ิ 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมวัฒนธรรม  

ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจสังคม ปัญหาหนี้สนิ  ปัญหาเดก็และเยาวชน/ผูสู้งอาย/ุผู้ด้อยโอกาส  

ปัญหาทีด่ินท ากิน ปัญหาสขุภาพ เป็นต้น   

ทั้งนี้ทิศทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนยังคงมีพลวัตรสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

จากกระแสการพฒันาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร ได้แก่ ภาคอตุสาหกรรม ภาค

ธุรกิจการคา้ และภาคอสังหาริมทรัพย ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวถิีชีวติของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นเปน็

ล าดับ เช่น การขยายตัวรุกคืบของพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส าคญั

ของประเทศ วัฒนธรรมการบริโภคแบบเมือง ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ( modern trade ) ทิศทางนโยบายการ

พัฒนาของรฐั และการด าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น โครงการบริหารจัดการน้ า(โครงการ3.5แสน

ล้านบาท) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ(โครงการ2ล้านล้านบาท) เป็น

ต้น นอกจากนี้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภัยพิบตัิน้ าท่วมและภัยแล้งในพืน้ที่ภาคกลาง 

ยังได้ส่งผลกระทบกบัชุมชนในพื้นที่อยา่งกวา้งขวาง   

สถานการณป์ญัหาทีส่ าคญัในพืน้ทีภ่าคกลางตอนบน ไดแ้ก ่

 1. ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ปา่ ในพืน้ที่เขตดา้นทิศตะวันตกของภาคกลาง มีผืนปา่

ส าคัญๆเชน่ เขตรกัษาพันธุส์ัตวป์่าหว้ยขาแข้ง(จังหวัดนครสวรรค์ อทุัยธานี สพุรรณบุรี)   อทุยานแห่งชาตแิม่

วงศ์(จังหวัดนครสวรรค์) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(จงัหวัดสระบุรี) และอุทยาน/ วนอุทยานน้อยใหญ่อีก

มากมาย ปัจจุบันไดผ้ลกระทบจากการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าทีเ่ป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  

 2. ปัญหาการสูญเสียที่ดินท ากินของประชาชนที่อยู่ในและนอกเขตป่าอนุรักษ์ และทีน่ายทนุบุกรกุ ที่

ทหาร ที่ราชพัสดุ และที่นา เปล่ียนมือให้กับแหล่งทุนเพือ่เป็นเขตอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร หา้งสรรสินคา้

ขนาดใหญ่ โดยการประกาศผังเมืองที่กระทบต่อที่อยู่อาศัยที่ดินท ากินของชุมชนท าให้ประชาชนสูญเสีย

แหล่งผลิตอาหารในการพึ่งตนเอง 

 3. ปัญหาภัยพบิัต ิน้ าท่วม ภัยแล้ง ตั้งแตป่ี 2549 เป็นต้นมา ภาคกลางถกูน้ าท่วมซ้ าซาก ครอบคลมุ 

พื้นที่ร้อยละ 86.82 ของพื้นที่โดยรวม ท าให้ประชาชน เดือดร้อนเรื่องที่อยูอ่าศัยและที่ดินท ากินมาอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 4. ปัญหาการสูญเสียแหล่งผลิตอาหารเพื่อความม่ันคงของชุมชน กล่าวคือ ชาวนาไม่ได้เป็นเจ้าของที่

นา อยู่ในสถานผูเ้ช่านา และการใช้สารเคมีในการท านาเพิ่มมากขึ้นท าใหเ้ป็นหนีส้นิเพิ่มขึ้น 

 5. ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ได้แก ่ โครงการบริหารจัดการน้ า พื้นที่รบัน้ า

Flood way และพืน้ที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ และการสรา้งเขื่อนในพื้นที่ป่าต้นน้ า โดยชุมชนไม่ได้รับรูข้้อมูล

ข่าวสารและมีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาเทา่ทีค่วร 

สถานการณป์ญัหากทม.และปรมิณฑล 

- ปัญหาแรงงานทั้งในและนอกระบบ แรงงานข้ามชาต ิ แม้ว่าจะมแีรงงาน 300 บาท/วัน ต้องคุ้มครอง

ครอบครัวให้ได ้
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- ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีในโรงงานอตุสาหกรรมและชุมชนน้ าเน่าเสีย ขยะล้นเมือง 

- ปัญหาเรือ่งสุขภาพที่เข้าถึงสิทธแิละได้รบัการดูแลที่ดี 

- ความม่ันคงทางด้านอาหาร ทั้งเรื่องพื้นที่เพาะปลูก และความปลอดภัยทางการใช้สารเคมี 

- การกระจายอ านาจในพืน้ที ่

- ภัยคุกคาม ภัยแล้ง น้ าแห้ง 

- เศรษฐกิจ และความเจริญจากการพัฒนา (รถไฟฟ้า) 

- นโยบายรฐัทีส่่งมาในพื้นที่ เช่น คา่จ้าง อสม. สทิธิสตร ีเป็นต้น 

- เทคโนโลยี และสถานการณ์การเมือง เช่น มาตรา 44 เป็นต้น กฎหมายบางอยา่งท าให้ประชาชน

ไม่ได้รับผลประโยชน ์เชน่ พรบ.การชุมนุม 

3.4.3.2    ภาคตะวันตก   

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

บรบิทพื้นที ่ 

 พืน้ทีภ่าคตะวนัตก ประกอบด้วย 6 จังหวัด ไดแ้ก ่สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุร ีเพชรบุรี กาญจนบุรี

และประจวบคีรขีันธ ์ลักษณะพื้นที่เป็นแนวเทอืกเขาสูงปานกลาง มีระดับความสูงเฉล่ีย 1,500 เมตร เรียงซ้อน

ขนานกันกั้นระหวา่งเขตแดนไทย-พม่า ตลอดแนวชายแดนอกีทั้งยังมีภูเขาลูกโดดกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก 

เทือกเขาทีส่ าคัญและเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ า ได้แก ่ เทอืกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี ถัดจากพืน้ที่

ภูเขาสูงมาทางตะวนัออก พื้นที่จะลาดต่ าลงเป็นพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาดในตอนกลางมีลักษณะเปน็ที่ราบลูก

ระนาด สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ และค่อย ๆ ลาดลงไปทางตะวันออกซึ่งเปน็พื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่จนไปถึงพื้นที่

ชายฝั่งทะเล สว่นตอนล่างลงมาทางใต้จรดจังหวัดประจวบคีรขีันธ์จะปรากฏเป็นที่ราบแคบ ๆ  ระหว่างภเูขาและ

ที่ราบชายฝั่งทะเล  

อา่วไทย

ทย 

กาญจนบุร ี

ราชบรุ ี

เพชรบรุ ี

ประจวบคีรีขันธ์ 

สมทุรสงคราม 

นครปฐม 
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           พื้นที่บริเวณเทือกเขาขนาดใหญ่และทอดตวัซ้อนขนานกบัแนวชายแดนไทย-พม่า ท าให้เกิดหบุเขา

แคบและลึกระหว่างแนวต่อของเทือกเขาและมีร่องน้ าอยู่ในส่วนลึกสุดของพื้นที ่ อีกทั้งเพราะเป็นพืน้ทีป่่า

สมบูรณ์ จึงท าให้เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย โดยสันปันน้ าแบ่งทิศทางการไหลของ

ล าน้ าออกเปน็สามทิศทาง ลุ่มน้ าที่ส าคัญในภูมิภาคนี ้ไดแ้ก ่ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มแม่น้ าเพชรบุรี ลุ่ม

แม่น้ าปราณบุร ีไหลลงอ่าวไทยเป็นส่วนใหญ่ 

           ภาคตะวนัตกมีความหลากหลายทั้งในด้านทรัพยากรชาตพิันธุแ์ละระบบนิเวศชุมชน ปรากฏให้เห็นถึง

ความอุดมสมบูรณ์อยา่งเด่นชัด ขณะเดียวกันก็ขาดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลักและการเมืองของ

ภูมิภาคเอง เพราะในปัจจุบันภาคตะวนัตกเป็นเพยีงภูมภาคในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการปกครองของ

ประเทศเทา่นั้น ซึ่งผิดกับภาคเหนือซึ่งมีความรุ่งเรื่องต่อเนื่องในทางการเมืองในนามอาณาจักร “ล้านนา” 

          ในส่วนของความหลากหลายในเรื่องของชาติพนัธุ์ ประกอบดว้ย ไทย จีน มอญ ลาว        (ลาวครั่ง ลาว

โซ่ง ลาวทรงด า) ญวน เขมร แขกและกะเหรี่ยง ชาตพิันธุ์เหล่านี้เข้ามาตั้งถิน่ฐานโดยมากเนื่องจากผลของ

สงครามกับประเทศเพื่อนบา้น เมื่อท าสงครามชนะ ชุมชนชาตพิันธุเ์หล่านี้ไดถู้กกวาดต้อนเขา้มาตั้งถิ่นฐานอยู่

ในภาคตะวนัตก 

           ความอุดมสมบูรณข์องฐานทรัพยากรอันหลากหลายก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตั่งแต ่ แรธ่าตุ

ส าคัญภายใตผ้ิวดินบนแนวเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรีทีส่ าคัญ ได้แก ่สังกะส ีตะกัว่ ทองค า โดโลไมด์ ฟลูออไรด ์

ดีบุก เหล็กและรตันชาต ิมีปา่ไม้และแหล่งต้นน้ าน ามาสูท่ี่ราบ 3-4 แห่งใหญ่คอืที่ราบแม่กลองตอนบน ตอนล่าง 

ผนวกกับลุ่มน้ าท่าจนี-นครชยัศรี ซึ่งเป็นส่วนตะวันตกของลุ่มน้ าเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มเหล่านี้คือ ฐานการผลิต

ข้าวและผลผลิตทางการเกษตร มาเปน็เวลาช้านาน มีบทบาทในการขยายตัวทางการคา้ระหว่างประเทศใน

ระบบเศรษฐกิจเสรี ถัดลงไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล จากอิทธพิลน้ าทะเลหนุนน้ าจืด เกิดระบบนเิวศชุมชนน้ า

กร่อย ในพื้นที่นครชัยศรี ด าเนินสะดวก อัมพวา  ท าใหเ้กิดการปรบัตวัโดยการปรบัรูปแบบการเพาะปลุกโดย

การยกร่องจากการปลูกพชืผักล้มลุกกลายมาเปน็สวนผลไม้ที่มีความยั่งยืน แต่ในปัจจุบันพื้นทีบ่ริเวณนี้

บางส่วนได้ถูกรกุเขามาของอุตสาหกรรม เช่น พืน้ที่ นครชัยศรี สามพราน  จังหวัดนครปฐมและบางส่วนของ

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ถดัลงไปติดทะเลที่เป็นอ่าวไทย พื้นที่ยังทอดตวัลงไปยังชายฝั่งทะเล ท าให้เกิดระบบ

นิเวศทีส่มบูรณ์จากความหลากหลายทางชวีภาพคือ ป่าชายเลน ประมงชายฝั่ง ประมงพื้นบ้านและชายหาด 

ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากฐานการประมงและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

 จากความอุดมสมบูรณ์ในฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามในพื้นที่สูงตลอดจนถึงศักยภาพของ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล และการเป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ในพื้นที่ราบของภูมิภาคตะวันตกท าให้ต้องเผชิญ

กับนโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ ที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาตติอบสนองการเตบิโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ 

ด้าน ซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ ่ โดยเฉพาะปัญหาส าคัญๆ ที่กอ่ตัวมาอย่างยืดเยื้อยาวนานไดแ้ก่

ปัญหา ป่าไม้  ที่ดนิ ลุ่มน้ า การเกษตร  แรงงาน สุขภาพ  เป็นต้น 

 ความเปล่ียนแปลงในภาคตะวันตกคงเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย คือเริ่มด้วยการ

ที่ประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีในสมัยรัชกาลที่ 3-4 และ 5  เมื่อข้าวเป็นสินค้าที่ต้องการในตลาดโลก จนมี

การขยายการผลิตอย่างกว้างขวางในบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาและตอ่มาได้ขยายตัวเข้ามาในลุ่มน้ าแม่กลอง มี

การขุดคลองต่อเชื่อมแม่น้ าทั้งสองสายเข้าด้วยกัน(คลองด าเนินสะดวก คลองภาษีเจริญ)  ท าให้ภาคตะวันตก

กลายเป็นฐานการผลิตและการค้าอย่างคึกคัก เกิดชุมชนเมือง อันเป็นศูนย์กลางการค้า ต่อเนื่องมาหลังสงครา

โลกครั้งที่ 2 วิกฤตการเมืองโลกเปล่ียนไปเป็น “สงครามเยน็” เป็นตัวน าการพัฒนา การพัฒนาตามความหมาย

ของค่ายตะวันตกที่ถือเอาความเติบโต (เชื่อว่าเป็นความเจริญ) เน้นการผลิตเพื่อขาย เกิดการขยายตัวของ
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เศรษฐกิจกระแสหลัก การผลิตแบบใหม่ที่เข้าสู่ตลาดโลก ได้เปล่ียนระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในภาค

ตะวันตกอย่างมากมาย โดยเริ่มจากการมีโครงการอันเนื่องมาจาก การพัฒนาของรัฐ  เช่น การให้สัมปทาน

ท าไม้ สัมปทานเหมืองแร่ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การขยายพื้นที่การผลิตข้าว การผลิตพืชเชิงเดี่ยว การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาประมงเชิงพาณิชย์  

  โดยเฉพาะช่วง ปี พ.ศ. 2530 เป็นช่วงที่กระแสการพัฒนาประเทศมุ่งไปสู่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ เกิดการลงทุนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบอย่างมากมาย เช่น การสร้างท่อส่งก๊าช

จากประเทศพม่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี โครงการผันน้ าจากแม่น้ าแม่กลองมาผลิตน้ าประปา

ให้คนในกรุงเทพฯ การบุกรุกป่าอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคตะวันตก รวมถึงการใช้สารเคมี

ทางการเกษตรเพื่อมุ่งการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดโลก ฯลฯ นอกจากนี้พื้นที่ภาค

ตะวันตกได้ถูกวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการของ

ประเทศ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ที่ได้มีการริเริ่มการพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ2540เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจ

รองรับการกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยกระดับของการเป็นประตูเศรษฐกิจ

ภูมิภาค ให้ก้าวสู่การเป็นประตเูศรษฐกิจนานาชาตขิองเอเชีย โดยพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรปูเกษตร 

อุตสาหกรรมเหล็ก และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเขื่อมโยง

กับสหภาพพม่า  

 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ภาคตะวันตกก็ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนาหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อ

ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงการขยายพื้นที่การผลิตทางการเกษตร เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ทางโครงสร้าง ความขัดแย้งเชิงนโยบาย แนวคิดในการพัฒนา ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ความ

ขัดแย้งเชิงความเชื่อและวัฒนธรรม  

สถานการณ์ปัญหาร่วม  

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม ที่เปล่ียนแปลงไปในพื้นที่ภาคกลาง-ตะวันตก ได้ส่งผลกระทบให้

กลายเป็นปัญหาส าคัญๆ หลายประเด็น และที่ปรากฏเด่นชัดต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ภาคกลางและ

ตะวันตก ได้แก่ 

1.ปัญหาหนีส้นิ ปัญหานี้มีสภาพไม่แตกต่างจากประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหนี้สินของกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของราคาพืชผล และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลไก

การตลาดการเกษตร ที่นับวันมีแต่จะต้องเข้าสู่ระบบผกูขาดมากขึน้ ซึ่งก่อผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา 

เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการอพยพย้ายที่อยู่ และการสูญเสียที่ดินท ากิน 

2.ปัญหาที่ดินท ากิน กล่าวโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของ

ที่ดินท ากิน ต้องเช่าที่ดินท าการเกษตรกันมาเป็นเวลานานแล้ว และในปัจจุบันที่ดินก็ก าลังถูกเปล่ียนมือจาก

นายทุนระดับท้องถิ่น ไปสู่ภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ผืนดินจึงถูกเปล่ียนจากพื้นที่

การเกษตรไปสู่กิจกรรมอย่างอื่น ราคาที่ดินและอัตราค่าเช่า จึงเพิ่มสูงขึ้นมาก จนอาจจะเกินกว่าที่เกษตรกร

จะทนแบกรับภาระความเสี่ยง จากเช่าที่แพง แต่ผลผลิตไม่แน่นอน ทั้งปริมาณและราคาขาย และการ

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ท าการเกษตรไปเป็นชุมชน บ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ปัญหาน้ าท่วมในปี 2554 ส่งผลไปในวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น 
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3.ปัญหาการเกษตร ระบบอุตสาหกรรมเกษตร การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และฟาร์มขนาดใหญ่ ที่กระจาย

ตัวเข้ามาในแทบทุกภาคการผลิตสินค้าเกษตร ท าให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถแข่งขันกับการผลิตของ

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรได้เลย และหากเข้าไปสู่ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

จากการที่ขาดอ านาจต่อรอง และขาดข้อมูล ท าให้ไม่เท่าทันกับกลไกของระบบทุน 

4.ปัญหาการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่ผืนไร่นา เกิดการ

เคล่ือนย้ายแรงงานจากนอกพื้นที่เข้ามาเป็นจ านวนมาก คนรุ่นใหม่ละทิ้งเรือกสวนไร่นา เข้าสู่การขาย

แรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ นอกจากปัญหาสังคมต่างๆ ที่ติดตามแล้ว ยังกระทบต่อระบบการ

ชลประทาน การพัฒนาดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาถูกพัฒนาไว้และใช้งบประมาณของ

ประเทศไปเป็นจ านวนมหาศาล นอกจากนี้ในปัจจุบัน พบว่าในตลาดแรงงานพื้นที่ภาคกลาง-ตะวันตก มี

แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งเป็นก าลังแรงงานหลักในหลายๆ อุตสาหกรรมของ

ภูมิภาคนี้  

5.ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ภูเขา ป่าไม้ ลุ่มน้ า ชายฝั่ง ไปจนถึงทะเล เสื่อม

โทรมลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการจัดการที่ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพสถานการณ์ปัญหา กรุงเทพ ปริมณฑล 

และกลุ่มภาคกลางตอนบน 

ความเคลือ่นไหวระดบัพืน้ที ่ ภาคกลาง ตะวนัตก  

1.ผนืปา่ตะวนัตก 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมกับมูลนิธิคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก (มอต.) ด าเนินโครงการ

จัดตั้งป่าชุมชนบริเวณอ าเภอแม่เปิน อ าเภอแมวงก์ และอ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์, อ าเภอโกสุมพนคร 

จังหวัดก าแพงเพชร, อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนในต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และได้พัฒนาเป็น “เครือข่าย

ภูมินิเวศผืนป่าตะวันตก” 

เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน  

2.ลุ่มน้ าสะแกกรัง 

 จากการรวมตัวกันในนาม กลุ่มอนุรักษ์ห้วยขาแข้ง เม่ือปี 2534 เพื่อท ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วพัฒนามาเป็นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุทัยธานี และได้ร่วมกับ

ประชาคมเมืองอุทัย ผลักดันให้เกิด “ยุทธศาสตร์เมืองอุทัย” ที่ครอบคลุมเนื้องานในทุกมิติ รวมไปถึงการ

จัดการลุ่มน้ าสะแกกรังอย่างมีส่วนร่วม 

3.ลุ่มน้ าท่าจีน 

จากชมรมเรารักแม่น้ าท่าจีน นครปฐม ที่มีปฏิบัติการในพื้นที่ สามารถสร้างเครือข่ายชายน้ า และ

ด าเนินการดูแลอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนมาอย่างต่อเนื่อง  จนได้มีการขยายผลไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่นมนลุ่มน้ า

เดียวกัน คือ ชัยนาท สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร แล้วร่วมกันด าเนินโครงการพัฒนาสภาลุ่มน้ าท่าจีน 4 

จังหวัด จนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ที่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึง

ได้ยกระดับงานมาเป็น เครือข่ายฝ่าภัยพิบัติลุ่มน้ าท่าจีน เพื่อการทบทวนสถานการณ์ ข้อมูล แผนงาน การ
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ด าเนินงานของรัฐ, การขับเคล่ือนแผนการจัดการคลองแนวตั้ง, จัดท าข้อเสนอการให้เปิดเผยข้อมูลและ

ประชาพิจารณ์, การขับเคล่ือน : ประเด็นผังเมือง 

4.ลุ่มน้ าแม่กลอง-เพชรบุรี 

ลุ่มน้ านี้มีสภาพภูมินิเวศน์ที่เชื่อมต่อกันหลายจังหวัดโดยผืนป่าเทือกเขาตะนาวศรี คือ กาญจนบุรี 

ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบฯ และมีกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคมที่ท ากิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์ในทุกจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี, ประชาคมราชบุรี, ประชาคมคนรักแม่

กลอง, กลุ่มคนรักเมืองเพชร 

5.ชายฝั่งอ่าวไทย (อ่าว ก.ไก่) 

ในพื้นที่อ่าว ก.ไก่ มีกลุ่มองค์กรที่เข้าไปท างานร่วมกับชุมชนประมงขนาดเล็ก อยู่  2 โครงการคือ 

โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลอ่าวไทย โดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคี  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันผลักดัน

นโยบายการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาท

ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการการจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/เครือข่ายตลอดถึงกลไก การเชื่อมร้อยการท างานร่วมกับภาคีความร่วมมือ

ต่างๆในระดับชุมชนและภูมินิเวศน์    

พื้นที่รูปธรรมคือ การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันผลักดัน

นโยบายระดับท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แล้วคือที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดงและก าลัง

ด าเนินการคือที่ ต.กุยเหนือ และ ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเพื่อผลักดันนโยบาย 1 ฉบับ คือ 1.

พระราชบัญญัติการประมง และ  2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ซึ่งขณะนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับอยู่ในขั้นตอน การรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอเป็นกฎหมายภาคประชาชนต่อ

รัฐสภา 

อีกโครงการหนึ่งด าเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ผลักดันเรื่องแนว

ทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทอ้งถิ่น ในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าว ก ไก่ พื้นที่ปฏิบัติการคือ ชุมชนชายฝั่ง

ทะเลจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ มีเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน ให้มีการใช้เครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน สร้างความรู้

น าไปสู่การจัดการชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าว ก ไก่ได้อย่างยั่งยืน 

 

สถานการณ์ที่ต้องรับมือเพิ่มขึ้นในอนาคต 

1.แรงงานข้ามชาติ จากนโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ท าให้ในพื้นที่ภาคกลาง-ตะวันตก มี

จ านวนประชากรในภาคแรงงานและบริการเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นและคนต่างด้าว ที่เข้ามา

ท างานในสถานประกอบการต่างๆ และคนเหล่านั้นก็มาอาศัยอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นเดิม ซึ่งจากปรากฏการณ์

ในอดีต พบว่า แรงงานเหล่านั้น บางส่วนเข้ามาพักอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว และย้ายออกไปเม่ือออกจากงาน 

และมีจ านวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างถาวร 
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แรงงานข้ามชาติ ที่มาอยูร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่เรียกว่าโซนอุตสาหกรรม ของพื้นที่ภาคกลาง-

ตะวันตกนั้น มีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี เช่น ในพื้นที่ย่านมหาชัย อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ กระทุ่มแบน สาม

พราน เขตจังหวัดสมุทรสาคร-นครปฐม และปัจจุบันในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุม ธานี อยุธยา  

ซึ่งจ านวนประชากรแฝงเหล่านี้ มีมากกว่าคนในพื้นที่เดิมเสียด้วยซ้ า เช่น กรณีจังหวัดสมุทร สาคร ที่

มีจ านวนประชากรประมาณ 4 แสนคน แต่มีจ านวนประชากรแฝงที่เป็นแรงงานต่างด้าว 5-6 แสนคน 

นอกเหนือจากการที่ผู้คนเหล่านั้นก็ต้องมาร่วมใช้บริการสาธารณะร่วมกันแล้ว ยังมีความแปลกแยกแตกต่าง

กันทั้งวิถีชีวิต และวัฒนธรรม อันจะมีผลต่อการ “มีส่วนร่วม” ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2.ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ จากการที่สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป จึงมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่า ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติจะมีมากขึ้น เช่น เหตุการณ์ภัยน้ าท่วมที่จะเกิดบ่อยขึ้น รุนแรงขึ้น ในขณะที่แผน การรับมือกับ

ภัยพิบัตินี้ของภาครัฐ ยังไร้ประสิทธิภาพ และชุมชนเองก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับภัยขนาดใหญ่นี้ ประเด็น

คือ 

 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก ท าให้ภูมิปัญญาเดิมของชุมชน อาจใช้ไม่ได้ทั้งหมดใน

สถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะที่ความรู้จากภาควิชาการ ก็ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

 ความพร้อมของชุมชนกับการรับมือภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ ยังมีไม่มากพอในแทบทุกด้าน ทั้ง

ข้อมูล ความรู้ แผนและมาตรการในการจัดการ เครื่องมือ-อุปกรณ์ และงบประมาณที่จะมาสนับสนุน 

นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วม เช่น โครงการเขื่อนแม่วงศ์, แก้มลิง 4 แสนไร่, 

แนวทางการระบายน้ า (ฟลัดเวย์), ถมทะเล-สร้างเขื่อนกันน้ า ที่ยังความไม่ชัดเจนของพิกัดที่แน่นอน ชาวบ้าน

ยังไม่รู-้ไม่มีมีส่วนร่วม 

3.วิกฤติมั่นคงทางอาหาร จากนโยบายการส่งเสริมการเกษตรกระแสหลัก ที่ผลักดันเกษตรกรเข้าสู่

กลไกตลาดผูกขาดมากขึ้น จะท าให้การผลิตสินค้าการเกษตร ซึ่งเป็นอาหารของคนในท้องถิ่น ในประเทศ 

ตกอยู่ในการก าหนดและควบคุมของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น ผลกระทบจะเกิดขึ้นทั้งต่อ

เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต และผู้บริโภคทั่วไป 

 

 

 

 

3.4.4 ภาคตะวนัออก  
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พื้นที่ภาคตะวันออก  ครอบคลุม  8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

น ค ร น า ย ก  จั น ท บุ รี  ต ร า ด  แ ล ะ ส ร ะ แ ก้ ว  มี พื้ น ที่ ร ว ม  2 2 . 8  ล้ า น ไ ร่                                                                                                                                                                                 

(ร้อยละ 7 ของประเทศ    มีลักษณะภูมิประเทศเป็นสามลักษณะคือ เป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มน้ า และชายฝั่งทะเล มี

แม่น้ าส าคัญ ๆได้แก่ แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าตราด แม่น้ าระยอง และแม่น้ าประแส ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย  มี

แหล่งทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลน ที่มีความส าคัญในเชิงนิเวศ คือป่าพนมสารคาม ซึ่งมีอาณาเขต

ติดต่อ 5 จังหวัด  เชื่อมต่อกับป่าผืนใหญ่ ในประเทศกัมพูชา หรือมักจะเป็นที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า เขตป่า

รอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก  ชุมชนในภาคตะวันออก จึงมีความหลากหลายในระบบนิเวศวัฒนธรรม  

ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 

 ในช่วงปี 2504 อุตสาหกรรมพืชไร่ ได้ขยายตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออก มีการส่งเสริมให้ปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ได้ก่อให้เกิดการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่า 

เป็นพื้นที่เกษตรอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับพื้นที่ป่าชายเลน ได้ถูกท าลายอย่างรวดเร็วจากการสัมปทานป่า 

และการบุกรุกพื้นที่เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  

 ภาคตะวันออกจึงเป็นพื้นที่ ที่ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ที่รองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เนื่องจาก

มีสภาพพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทย อันเป็นช่องทางเข้าออก

สินค้าและท่าเรือ ที่สะดวกที่สุด  มีโครงข่ายด้านการคมนาคมที่ดีได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือน้ าลึกที่แหลม

ฉบังและสัตหีบ  ดังนั้นจึงถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาค

ตะวันออก (Eastern Seaboard: ESB) ที่ได้ริเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2524 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2525-2529) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศ ไทยจากเดิม ที่พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก สู่ทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

 การก่อสร้างโรงงานในยุคแรก ของนิคมอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินไปพร้อมกับการก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน  ท่าเรือน้ าลึก เพื่อรองรับการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรง

กล่ันน้ ามัน   ในปี 2540 เป็นต้นมา ได้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้นมา อีกหลายแห่งในละแวกใกล้เคียง 

ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งได้เริ่มเดินเครื่องเต็มที่ จนก่อให้เกิดปัญหา มลภาวะและมลพิษตามมา เสียง 

กลิ่น น้ าเสีย  ฝุ่น ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน  

 ในปี 2546-2547 มีกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเขตอ าเภอปลวกแดง จึงหวัด

ระยอง และพื้นที่มาบตาพุด ในเขตอ าเภอเมือง ได้ถูกก าหนดให้ เป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก ที่มีการใช้สารเคมี 

และสารอันตรายในกระบวนการผลิต  ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรม  ที่

ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากมีการเกิดกลุ่มองค์กรภาค

ประชาชนในพื้นที่ ได้ออกมาเคล่ือนไหวรณรงค์คัดค้านปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ 

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง ที่ออกมาคัดค้านปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น  

สรปุสถานการณภ์าคตะวนัออก:   

ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ถูกวางแผนให้เป็น Supper cluster ปิโตรเคมี-เคมีภัณฑ์ มีแผนที่จะพัฒนา

ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักปิโตรเคมี ซึ่งที่ผ่านมาภาคตะวันออกก็เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาโดยตลอด  

และมีสถานการณ์ปัญหาส าคัญในการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรม รวม  

55 นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 16 จังหวัด และภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาแล้ว 

ทั้งหมดอยู่ภาคตะวันออกทัง้สิ้น  ปัญหาที่ตามมาพบว่า มีการลักลอบทิ้งขยะที่ปนเปื้อนสารพษิ ซึ่งอยู่ในบริเวณ 

ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น และยังไม่มีการแยกแยะกากขยะจากอุตสาหกรรมที่

ปนเปื้อนสารเคมีที่อันตรายต่อประชาชน  รวมทั้งในอนาคตยังอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาขนาดใหญ่ การสร้าง

ท่าอากาศยาน การคมนาคมขนส่ง พัฒนาท่าเรือ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อต้องการที่

จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากทวายเข้ามา   
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ข้อมูล : เอกสารประกอบการเวทีระดมความคิด บทบาทภาคประชาสงัคมกบัการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออก        
            สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน  2560  
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3.4.5 ภาคใต ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 อนัดามนั                                                     

 

 

                                                                            ภาคใต ้ของประเทศไทย  

                                                                                      ประกอบดว้ย 14 จังหวัด ไดแ้ก ่จังหวัดชมุพร   

                                                                              ระนอง สรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช พัทลงุ ตรัง สตูล     

                                                                     สงขลา พังงา  กระบี ่ภเูก็ต   ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส     

                                                                            มทีีต่ัง้เป็นจุดยทุธศาสตรข์องคาบสมทุรมลาย ูสามารถ   

                                                                           ออกสูท่ะเล ไดส้องดา้น คอืฝ่ังทะเล อันดามันทาง               

                                                                                ตะวันตก    

                                                                     แ          และอา่วไทยทางดา้นตะวันออกจงึเป็นพืน้ที ่   

                                                                                        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอตุสาหกรรม         

                                                                                         

                                                                 ทางเลอื                  ส าหรับการพั   

                                                                                                                       

                                                                                                      ศทีม่ ี 

   อา่วไทย ชมุพร 

สรุาษฎรธ์านี 

ระนอง 

พังงา 

กระบี ่

นครศรีธรรมราช 

ภเูกต็ 

ตรัง 
พัทลงุ 

สตลู สงขลา ปัตตาน ี

ยะลา 
นราธวิาส 
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สถานการณพ์ืน้ที ่ 

พื้นที่ภาคใต้จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อ

ตอบสนองต่อ นโยบายและแผนพัฒนาต่างๆท าให้สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนตามภูมิ

นิเวศต่างๆของภาคใต้ได้รับผลกระทบ ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญๆของภาคใต้ ได้แก่ ที่ดิน  ลุ่มน้ า  ป่า

ไม้  ประมงและทรัพยากรชายฝั่ง  และทรัพยากรทางการเกษตรกรรม ประมวลสรุปได้ดังนี้ 

สถานการณ์ปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกับ ทรัพยากรที่ดิน ในภาคใต้ที่ส าคัญได้แก่ เกิดช่องว่าง ในการเข้าถงึ 

การใช้ประโยชน์ การถือครองในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของชุมชนเกษตรกรรายย่อย กับ นักธุรกิจ กลุ่มทุน ที่ไม่

เท่าเทียมกัน เช่น  การเช่า การสัมปทานจากรัฐเพื่อท าเกษตรอุตสาหกรรมแปลงใหญ่  ปัญหาแนวเขตที่ท า

กินของชุมชน ทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะ เขตอนุรักษ์ เขตอุทยาน หรือ ที่ดินของรัฐ ซึ่งก่อความขัดแย้ง

ระหว่างชุมชนกับรัฐมาอย่างต่อเนื่อง หรือกรณีพื้นที่ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดินเอกชนที่เบียดขับ 

บังคับขาย กว้านซื้อที่ดินหรือการขัดแย้งกรณี  “ที่ดินวะกัฟ” ที่จะนะก็ยังไม่ยุติ 

ปัญหาที่ส าคัญของของลุ่มน้ า เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรของลุ่มน้ าเกินศักยภาพของมนุษย์ได้แก่ 

การบุกรุกป่าต้นน้ า การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตลุ่มน้ าก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบน้ าและคุณภาพ

ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงเช่น เขื่อนกั้นน้ า ประตูกั้นน้ าเค็ม ท่าเรือน้ าลึกเป็นต้น นอกจากนั้นเกิดจากการ

ขยายตัวของชุมชน เมือง  และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ก่อให้เกิด มลพิษทางน้ า ขยะมูลฝอย และ

การรุกที่พื้นที่ลุ่มน้ ามากขึ้น 

ทรัพยากรป่าไม้ในภาคใต้ลดลงอย่างรวดเร็ว จากปีพ.ศ.2504 ถึงปี 2541จาก 22 ล้านไร่เหลือ 7.5 

ล้านไร่ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ส าคัญได้แก่การเปิดให้มีการสัมปทานป่าตั้งแต่ ปี2505 เป็นต้นมาพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรมถูกเปล่ียนเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน กาแฟ และขยายพื้นที่ออกไป

อย่างต่อเนื่อง การสร้างสาธารณูปโภคในเขตป่า เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า การตัดถนน เป็นต้น 

  สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญได้แก่การใช้เครื่องมือประมงท าลายล้าง ได้แก่ อวนลาก  อวนรุน เรือปั่น

ไฟปลากะตัก  อวนล้อมโขดหิน และ โพงพาง  การท าประมงที่เกินศักยภาพ นอกจากนั้นปัญหาของป่าชาย

เลนถูกท าลาย อันเนื่องมาจากการบุกรุกของชุมชน การเปิดสัมปทานเผาถ่าน การท านากุ้ง  การขยายตัวของ

การท่องเที่ยว  โครงการขนาดใหญ่เช่นท่าเรือน้ าลึก ตลอดจนความขัดแย้งของกลุ่มชุมชนกลุ่มต่างๆที่ใช้

ทรัพยากรต่างกันแต่อยู่ในลุ่มน้ าเดียวกัน เช่น นาข้าว-นากุ้ง นาข้าว-ชาวประมง ในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

สถานการณ์ด้านการเกษตร ในปัจจุบัน ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เช่น 

ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน ก่อให้เกิดการท าลายระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง   เกิดภาวะความไม่ม่ันคงด้าน

อาหารทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน เนื่องจากเกษตรเชิงเดี่ยวได้ท าลาย พืชอาหารพื้นบ้านเป็นจ านวนมาก   

ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากข้างนอก จากตลาดหรือบรรษัทการค้าการเกษตร  พันธุกรรมพื้นบ้านสูญหาย  

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตแบบเดิมถูกละเลยไม่เห็นคุณค่า และขาดการพัฒนา ยกระดับ    การเกื้อกูลกัน

โดยธรรมชาติ การพึ่งพากันในแปลงเกษตร มีน้อยลง  ในขณะเดียวกัน  การด าเนินนโยบายการค้าเสรีของ

รัฐบาล การเจรจาเพื่อจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี ทวิภาคี (FTA) น าสู่การเปิดเง่ือนไขอีกหลายประการ

ให้กับบรรษัทข้ามชาติ และทุนใหญ่ในการเข้าถึงทรัพยากร และด าเนินการตรงกับเกษตรกร อันจะส่งผล

กระทบต่อเกษตรกรภาคใต้ 

 ดังนั้นกลุ่มชุมชนในภูมินิเวศต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในการเล้ียงชีพได้รับผลกระทบ

โดยตรงและโดยอ้อม จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว มีการรวมตัว จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่าย เพื่อด าเนิน
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กิจกรรมแก้ปัญหาระดับต่างๆ และองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการหนุนเสริมกระบวนการของชุมชนได้แก่ 

องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ได้เริ่มท างานพัฒนากับชาวประมงขนาดเล็ก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และมีการรวมตัว

กันเป็นขบวนองค์กรพัฒนาเอกชน ในนาม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ 34 

(กป.อพช.ใต้ ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งมีบทบาทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ระดับภาคและการ

ประสานเชื่อมโยงกระบวนการท างานกับภูมิภาคต่างๆในระดับชาติ โดยมีทิศทางการด าเนินงานของขบวน

องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ คือ 

1. ประสานความร่วมมือ องค์กรเครือขา่ยได้อยา่งเป็นเอกภาพ 

2. การหนนุเสริมองคก์รสมาชิก และการประสานแหล่งทนุสนับสนุนการท างาน 

3. การพฒันานักพฒันารุน่ใหม่/เสริมสรา้งคนรุน่เกา่ 

4. การเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การท างานระดบัภูมิภาคขององค์กรสมาชิกในเรื่อง 

-องค์ความรู้/ข้อมูล กฎหมาย รูแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

-สิทธิชุมชนปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง ป่าไม้ ที่ดิน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เปน็ต้น 

-การปฏิรูปการเมือง/การกระจายอ านาจ 

-งานสือ่สารทางสังคม รณรงค์นโยบาย 

-งานสถานการณป์ัญหาเร่งด่วนของชุมชน 

-งานทีเ่กี่ยวข้องกับสถาบันยตุิธรรมในประเด็นสิทธิชุมชน 

 

ภาพรวมสถานการณภ์าคใต:้  

ภาคใตเ้ป็นภาคทีต่้องเผชญิกับแผนพัฒนาอยา่งหนัก เนื่องจากติดทะเลทั้งสองด้าน แผนพัฒนาของ

ภาคใต ้ ซึ่งเขียนไว้อยู่ในแผนพฒันาพลังงานไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตที่ใช้ช่ือ PDP 2015 เป็น

แผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้  มีแผนจะก่อสรา้งโรงไฟฟา้ถ่านหินทีภ่าคใต้  9 โรง เปิดตัวแล้ว  3 โรง  ได้แก ่

โรงไฟฟา้ถา่นหนิกระบีแ่ห่งใหม่ขนาด 870 เมกะวตัต ์ เส้นทางการขนส่งถา่นหินนัน้ ต้องผา่นพืน้ที่ชุ่มน้ าป่า

ชายเลยขนาดแสนไร่ ผา่นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีปะการังใต้น้ าและนิเวศวิทยาใต้น้ าทีส่ าคัญและสวยงาม  

โรงไฟฟา้ถา่นหนิเทพา จงัหวดัสงขลา เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากถึง 2,200 เมกะวัตต ์ในการก่อสรา้งต้อง

ย้ายชาวบา้นออกจากพื้นทีก่ว่า 1,500 คน หรือประมาณ 240 หลังคาเรือน โรงไฟฟา้ถา่นหนิปะนาเระ ปตัตาน ี

ตั้งอยู่ชายทะเลใกล้กับแม่น้ าสายบุรทีี่มีความอุดมสมบูรณ ์ อยูต่รงกับหาดแฆแฆ ซึ่งเป็นหาดทรายที่มีความ

สวยงามทีสุ่ดของจังหวัดปตัตาน ี รวมทั้งแผนพัฒนาภาคใต้ “แลนดบ์ริดจ”์ที่จังหวัดสงขลาและสตูล การสร้าง

ท่าเรือน้ าลึก เพื่อที่จะท าเปน็คลังน้ ามัน โรงแยกกล่ันน้ ามัน และโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ และเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

เปิดทีส่ะเดา และนราธิวาส มีการพูดถึงนิคมก าจัดกากอุตสาหกรรมที่จะลงไปที่สงขลา และนครศรีธรรมราช  

แผนการสร้างอา่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่จังหวดัพัทลุง เพื่อป้อนเข้าสูอุ่ตสาหกรรม สิ่งทีจ่ะเกดิขึ้นจากการพัฒนา

                                                           
34 ดูรายละเอียดขบวนองค์กรพฒันาเอกชนภาคใต้ ใน ท าเนียบองค์กรพฒันาเอกชน ปี 2540 และ 2546 จดัพิมพ์โดย คณะกรรมการเผยแพร่และ
ส่งเสริมงานพฒันา  
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ขนาดใหญ่ในภาคใต้คือ การกว้านซื้อที่ดิน  การถมทะเล  การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ขุดเจาะอุโมงค ์ขุดเจาะ

น้ ามัน และสารพิษต่างๆ จะไหลลงสู่ทะเล   

นอกจากนี ้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกภาค ซึ่งแบ่งเปน็แผนระยะทีห่นึ่งและระยะที่สอง  สิ่งที่

น่ากลัวคือ รฐัพยายามสรา้งแรงจูงใจให้นักลงทุน มีสทิธปิระโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในการ

ส่งเสริมการลงทุน ลดภาษีจากร้อยละ20 ลดเหลือร้อยละ10 เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาตแิละป่าถาวร ใหเ้ป็น

พื้นที่เขตราชพสัดุเพื่อให้เชา่ในราคาถกู ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายผังเมือง ได้รับค่ายกเว้น ค่าจดทะเบียน 

อสังหาริมทรัพย ์ และการพิจาณา EIA สามารถตั้งนกัวิชาการเฉพาะส าหรับเรื่องนี ้ เพื่อให้กระบวนการศึกษา

ผ่านไปโดยง่าย  

 

 

ภาคใต้เป็นภูมิภาคในไม่กี่ประเทศที่มีแหลมยื่นออกไปยาวมาก มีศักยภาพในการลงทุน และด้วย

ลักษณะระบบนิเวศของภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลนี้ แนวทางในการ

พัฒนาภาคใต้จึงมีการวางเป้าหมายที่การเป็นพื้นที่ส าหรับการขนส่ง การคมนาคม โดยมีการวางแผนเพื่อ

ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศโดยมีการวางแผนการด าเนินการประกอบด้วย  การขุดคลอง การสร้างสะพาน

เชื่อมแผ่นดิน และพยายามที่จะเคล่ือนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมลงมายังภูมิภาคนี้  
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แผนภาพที ่12   แสดง อนาคตภาคใต ้ตามแผนพัฒนา ฯ 

การด าเนินโครงการของภาครัฐที่ผ่านมาจะเป็นการด าเนินการแบบแยกส่วน โดยที่ประชาชนไม่

สามารถมองเห็นภาครวมได้หากไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องหรือการพิจารณาอย่างรอบด้าน 

ดังนั้นเม่ือเราพิจารณารายละเอียดการพัฒนาภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมา จะพบว่ามีการด าเนินการ

โครงการหลักๆ ประกอบด้วย การสร้างท่าเรือและทางรถไฟเชื่อมสองฝั่งทะเลทั้งพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง 

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-กระบี่ และเส้นทางจังหวัดสตูล-สงขลา โดยการสร้างท่าเรือนี้ยังประกอบไปด้วย

ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุนอื่นๆที่ตามมาอีกหลายอย่าง ประกอบด้วย การสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน

หินเพื่อรองรับด้านพลังงานซึ่งเดิมมีการวางแผนไว้จ านวน 9 โรง การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อน 

และการขุดเจาะน้ ามัน เป็นต้น 
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แผนภาพที1่3  แสดงการเชือ่มต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 

เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพยายามที่จะผลักดันมาตลอดแต่ไม่เคย

ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างครบถ้วนหรือรอบด้าน ทั้งๆที่มีบทเรียนส าคัญซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้

ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย คือ กรณีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีส่่งผลกระทบ

อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ยาวนาน ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่กใ็ช้เป็นพืน้ที่ในการศึกษาดูงานเพื่อประเมิน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง ส าหรับในแนวทางการพัฒนาเหล่านี้ ภาคประชาชนก็ได้ร่วมติดตามกนัมา

ตลอด เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรและวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนอย่าง

กว้างขวางด้วย 
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ในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง 

ชาวสวนปาล์ม เรื่องที่เป็นปัญหาร่วมกันของทุกภาคคือ ประเด็นเรื่องที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนที่มี

ที่ดินจ านวนมากที่มาเช่าทีดินจากต่างประเทศหรือนายทุนไทย  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่จ านวน

มากที่รัฐน าไปให้เอกชนเช่าโดยไม่จัดสรรให้แก่ประชาชน เรื่องทะเล ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะติดทะเลมีพี่น้อง

ชาวประมงจ านวนมาก ปัญหาที่ส่งผลกระทบในตอนนี้ คือ การออกพระราชก าหนดการประมง 2558 โดยอ้าง

ถึงมาตรการจาก EU ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประเทศไทยแก้ปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย

หรือการประมงที่ท าลายล้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากแต่การด าเนินการของรัฐกลับมีการ

ด าเนินการที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ท าลายทรัพยากรหรือใช้แรงงานเถื่อน 

ดังนั้นการใช้มาตรการ 44 ซึ่งแทนที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือเพื่อจัดการกับความไม่เป็น

ธรรม ความเหล่ือมล้ าในสังคม แต่กลับน ามาใช้กับโครงการพัฒนาในพื้นที่ของรัฐ เช่น โครงการท่าเรือน้ าลึก

ปากบารา โครงการท่าเรือน้ าลึกสวนกง โดยอ้างเรื่องการสร้างงาน การพัฒนาประเทศ โดยละเลยผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ทั้งวิถีชีวิตของชุมชนและทรัพยากร และเม่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาเหล่านี้เกิดจาก

ต้องการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ แทนพื้นที่ เดิม คือ มาบตาพุด ซึ่งได้รับผลกระทบมากจนเกิน

ความสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้  

 

3.4.6 สรุปสถานการณ์ภาพรวมประเทศไทย  

ผลกระทบส าคัญจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาพรวมของประเทศไทย พบว่า ที่ดินเสื่อมโทรม 

ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรและสารเคมีจากอุตสาหกรรม ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกร มีการส ารวจพบว่า

ประเทศไทยมีที่ดินถูกทิ้งร้างถึง 48 ล้านไร่ ขณะเดียวกันพื้นที่ป่าไม้กลับลดลง โดยในปัจจุบันประเทศไทยมี

พื้นที่ป่าลดลงเหลือร้อยละ31 ส่วนทรัพยากรแร่ธาตุ พลังงานก็ถูกขุดขึ้นมาใช้จนเกินขีดจ ากัด สถานการณ์

ด้านมลพิษ มลภาวะ และกากขยะจากอุตสาหกรรมต่างๆ ถูกทิ้งไว้ในผืนดิน ปัญหาแม่น้ า ทะเลชายฝั่งถูกกัด

เซาะ และถูกท าลาย ส่งผลกระทบที่ตามมาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะโลกร้อน เกิดไฟปา่ 

หมอกควัน ภัยพิบัติ ภัยแล้ง น้ าท่วม รุนแรงมากขึ้น ด้านปัญหาทางสังคม ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เกิด

ความรุนแรงในการละเมิดสิทธิของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ความเหล่ือมล้ าทาง

เศรษฐกิจ การถูกลิดรอนสิทธิ การสูญเสียที่ดินท ากิน พื้นที่ผลิตอาหารลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของอาหารลดลง ความม่ันคงอธิปไตยทางอาหารไม่มี   ระบบอาหารถูกผูกขาดในมือบริษัทขาดใหญ่  

เกษตรกรต้องพึ่งพาภายนอก  มีการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง

พบว่าประชาชนไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี  

 

 

 

3.5 ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ  
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จากสถานการณ์ปัญหาประเทศไทย ภายใต้ทรัพยากร เขา ป่า นา(ดิน) เล ที่มีอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ภาคต่างๆ มักเกิดจากแผนการพฒันาของรัฐทั้งอุตสาหกรรมและบริการ จนคุกคุมคามสิทธิชุมชน คุกคาม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมืองเกิดบิดเบี้ยวไม่ตอบสนองความยั่งยืน เกิดการจัดการขยะทั้งจาก

ชุมชนและจากอุตสาหกรรมมากขึ้น  

การขับเคล่ือนในพื้นที่พบว่า มีประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องการคุกคามที่ตนเองรู้สึกวา่ท าให้เกิดความ

ไม่ม่ันคงกับชีวิตมากขึ้น แต่ส าหรับการขับเคล่ือนยังขาดข้อมูล ขาดทุนในการท างาน ทุนที่จะสร้างคน รักษา

คนท างานให้สามารถท างานกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 การเข้ามาของรัฐบาลปัจจุบันและได้ประกาศเจตนารมณ์เบื้องต้นว่าต้องการลดความเหล่ือมล้ าและ

สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม  จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ในภาคปฏิบัติการมักพบความขัดแย้งกับแนว

ทางการด าเนินการที่เป็นอยู่เพราะสิ่งที่ด าเนินการอยู่นั้นยิ่งเพิ่มความเหล่ือมล้ ามากขึ้นไปอีก ดังจะเห็นได้จาก

กรณีของการขับเคล่ือนเรื่องต่างๆ เช่น ประชารัฐที่เลือกคณะกรรมการเป็นกลุ่มคนที่เป็นนายทุนและเป็น

ต้นเหตุของความเหล่ือมล้ าเกือบทั้งหมด กรณีของการออกพระราชก าหนดการประมง 2558 ที่ละเมิดสิทธิ

ชาวประมงพื้นบ้านและปล่อยให้เครื่องมือประมงที่ท าลายล้างทรัพยากรสามารถท าการประมงได้อย่างเสรีมาก

ขึ้น เป็นต้น  

 สิทธิของคนมีหลายยุคหลายสมัย ยุคแรกเป็นเรื่องของสิทธิบุคคล ยุคที่สองสิทธิในการปกป้อง

วัฒนธรรม ยุคที่สามเป็นเรื่องของสิทธิชุมชน สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้าที่ของรัฐคือการท าหนา้ที

เป็นตัวกลางระหว่างทุนกับประชาชน และวิธีการที่จะได้รัฐที่ เป็นกลางมากที่สุด ก็คือกระบวนการ

ประชาธิปไตย   

ดังนั้นปัจจุบันพบว่าในการท างานมีกลุ่มต่างๆ ที่ขับเคล่ือน และเป็นที่รู้จักในบทบาทขององค์กรที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในบริบทการพัฒนาประเทศ ในทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่  

องค์กรภาคประชาคมหรือประชาสังคม35 คือกลุ่มองค์กรที่เป็นพลังนอกระบบรัฐ เป็นกลุ่มที่รวมตัวกัน

ขึ้นมา โดยไม่หวังก าไรหรือหวังก าไรก็ตาม ที่ต้องการมีบทบาทร่วมกับรัฐในการที่จะจัดระเบียบการปกครอง 

การพัฒนา จัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของ 

“ประชาสังคม” ตลอดจนการให้ความหมายบรรดาของนักคิดอาจจะสรุปผลได้ไม่ชัดเจนในแง่ของการ

พัฒนาการของ “ประชาสงัคม” ในสังคมไทย ด้วยเหตุของการเกิดภาคประชาสังคม(Civil movement)ไดมี้มา

ช้านานในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะบางกลุ่ม  หรือมีจิตส านึกในการร่วมกันแก้ปัญหาสังคม    

ทั้งนี้เนื่องจากหากกลุ่มประชาคม    ซึ่งเป็นกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่นอกรัฐ หรือรู้สึกว่าถูกกีดกันจากรัฐ มีการ

รวมตัวขึ้น จะสามารถน าไปสู่ ขบวนการภาคประชาสังคม ในการคุ้มครองปกป้องสาธารณชน เพื่อสร้างดุลย

ภาพในสังคม นอกจากนี้ การรวมตัวกันของพ่อค้าเพื่อต่อรองกับรัฐ ให้ลดการควบคุม เพิ่มความคล่องตัวใน

การประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ ที่ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้รวมถึงการมีบทบาทอย่างอิสระของสื่อมวลชนที่ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม บางรายการทางวิทยุหรือโทรทัศน์ บางคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ท าหน้าที่ใน

การตรวจสอบอ านาจที่ไม่ชอบธรรม เป็นปากเสียงแทนประชาชนอย่างมีพลัง และนอกจากนี้การที่ผู้คนใน

องค์กรชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในชุมชน เชื่อมโยงกับนักวิชาการ 

                                                           
35

 จากรายงาน โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจงัหวดั พ.ศ 2542 โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย สมาคมพฒันาสงัคม  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์สถาบนัราชภฏัเพชรบรุวีทิยาลงกรณ ์ ด าเนินการมติคณะกรรมการนโยบายสงัคมแห่งชาติ 
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นักพัฒนาเอกชน ข้าราชการ นักธุรกิจ ได้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีการขยายขอบเขตไปทั่ว

ประเทศ 

 จากการพัฒนาที่หลากหลายของกลุ่มประชาคมต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่

ส าคัญที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ที่ต้องอาศัยการรวมพลังของทุกส่วนในสังคม จึงจะแก้ปัญหาได้ หรือเกิดขึ้น

เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะน า

การเคลื่อนตัวอันหลากหลายมารวมกัน เพื่อให้เห็นแนวทางแห่งพัฒนาการของ ประชาสังคมในสังคมไทยได้  

 ในยุคปัจจุบัน (2561) รัฐใช้ค าว่า ประชารัฐเข้ามาเป็นยุทธวิธีการท างานกับภาคประชาชน การเดิน

แนวทางขับเคล่ือนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับพื้นที่  จัดตั้งบริษัทิประชารัฐรักสามัคคี

ประเทศไทยจ ากัด มีเป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ    จดทะเบียนน าร่องทีภู่เก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี 

บุรีรัมย์ และเพชรบุรี โดยคาดหวังว่าจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยให้ประชาชนในแต่ละชุมชน 

จังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เน้นกลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ ยกระดับชีวิต

ความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 โดยมีมติแต่งตั้งคณะท างานสานพลังประชารัฐ  12 คณะเมื่อวันที่ 15   ธันวาคม  2558  มีคณะท างาน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  (สานพลัง  ประชารัฐ ) เพื่อต้องการเห็นความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ภาครัฐ  ภาคเอกชน วิชาการ  ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่จะแก้ปัญหาและขับเคล่ือนเศรษบกิจ

ของประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะน าไปสู่เป้าหมายการพัมนาอย่างยั่งยืน  

 จากการให้ความหมายและแนวคิดประชาสังคมของนักคิดในสังคมไทย อาจแตกต่างกันบ้าง แต่โดย

สาระหลักแล้ว น่าจะหมายถึง การที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤติการณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคม หรือมี

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การก่อจิตส านึก (Civic consciousness) ร่วมกัน มารวมตัวกัน สื่อสารกันใน

ลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือกระท าบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้

ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทรต่อกนั ภายใต้ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  

ดังนั้นประชาสังคมจึงเป็นระบบการสื่อสารและกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ได้เชื่อมโยงปริมณฑล

สาธารณะที่เคยอยู่แยกขาดจากกันมารวมกัน ในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาสังคมให้เข้มแข็งนั้น 

จ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสังคม ด้วยการสร้าง “ความรู้จริง” ที่ไม่แยกขาดจากการปฏิบัติ  

อันถือเป็นการสร้างระบบสังคมที่ดี ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับองค์กร  และกิจกรรมที่อยู่นอกเขตของภาครัฐ

ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสังคม (Civic community) หรือ 

“การเมืองสาธารณะ” อันเป็นหัวใจของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักประกันอันเดียวในการสร้าง

สังคมที่ดีงาม วิกฤติในสังคมที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง แต่หากร่วมมือและร่วมสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคประชาชนแล้ว ปัญหาดังกล่าวแม้ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดก็จะบรรเทาเบาบางลงไป  

และท าให้สังคมเข้มแข็งขึ้น  พร้อมจะรองรับวิกฤติใหม่ ๆ ในอนาคตได้ 

ประชาคมจงัหวดั การเกิดประชาคมจังหวดัได้เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงปลายแผนฯ 7 โดยมีที่มาจาก 2 ส่วน

ใหญ่ ๆ คือ 1) ส่วนแรกเกดิจากความคดิในการท างานแบบ “เบญจภาค”ี และ “พหุภาค”ี ซึ่งเกิดจากความ

ต้องการเห็นความรว่มมือกันจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนารว่มกัน หันหน้าเขา้ร่วมมือกนัแทนที่จะเผชิญหน้าหรอื

โจมตีซึ่งกนัและกัน      2) ส่วนที่สองเกิดจากกระแสภายนอก โดยเฉพาะองคก์รระหว่างประเทศได้
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กระตุ้นแนวคดิการท างานแบบ “Partnership” ใช้แก้ไขปัญหาการพฒันาและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา 

โดยน าเขา้มาพร้อมการให้การสนับสนุนแกป่ระเทศไทยด้านตา่ง ๆ  

 โดยสรุปแล้ว แผนฯ 8 มีการยอมรับว่าประชาคมจังหวัดเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะเป็นเครื่องมือให้

คนสร้างทักษะให้คนมาท างานร่วมกัน มาเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น และส่งเสริม

ให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งประชาคมขึ้นมา หลายจังหวัดเริ่มมีลักษณะประชาคมขึ้นมา    แต่ไม่ได้ใช้ชื่อประชาคม 

อาจเป็นชื่อกลุ่มตามบทบาทที่เน้นหนักด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มรักเมือง กลุ่มรักแม่น้ า เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันพบว่า

องค์กรภาคประชาสังคมเกิดขึ้นในทุกจังหวัด เป็นผลจากแนวคิดนี้ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการงานพัฒนา    

กลุม่องคก์รชมุชน เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด ประกอบด้วยกลุ่ม บุคคล ชุมชนกลุม่ผู้เสียเปรยีบ 

ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งในภาคเมืองและชนบท ในภาคเกษตรและอตุสาหกรรม และการบริการ ซึ่งมีการ

เติบโตมากในรอบสบิปีทีป่ีผา่นมา ซึ่งครอบคลุม กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มอนรุักษ์ทรัพยากรทอ้งถิ่น เครือข่ายองคก์รชาวบา้นดา้นตา่งๆ ซึ่งมีความหลากหลาย

และกระจัดกระจาย มีการรวมกันที่มีเปา้หมายเฉพาะ เชน่เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ  กลุ่มอนุรักษ์บ่อนอก

หินกรูด  

กลุ่มวิชาชีพ มีความหลากหลายในวิชาชีพต่างๆเช่นสื่อมวลชน อาจารย์ นักวิชาการ หมอ 

ทนายความ ฯลฯ มีกลุ่มที่มีบทบาทในการขับเคล่ือนทางสังคม เช่น สภาทนายความ มีภารกิจในการส่งเสริม

และคุ้มครอง และช่วยเหลือด้านกฎหมาย ชมรมแพทย์ชนบทที่มีบทบาทในการเปิดโปงการทุจริตคอรัปชั่นใน

กระทรวงสาธารณสุข  

กลุม่องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รพัฒนาเอกชนนั้นเปน็ปรากฏการณ์ทางสงัคม (social 

phenomenon) อย่างหนึ่ง ซึ่งก็มีธรรมชาติของการเกิดขึ้น การด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับ

องค์กรทางสังคมอื่น ๆ หรอืปรากฏการณท์างสังคมอื่นๆ  นั่นคอื การเกิดขึน้ การด ารงอยู่ และการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย มีเหตแุละปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม อันเป็นบรบิทของ

ประเทศและเงื่อนไขภายนอกประเทศอีกส่วนหนึ่ง 

 เป็นองค์กรที่ท างานในประเด็นต่างๆ เช่นเด็ก แรงงาน สตรี สุขภาพ ผู้บริโภค  การคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน การพัฒนาชนบท ฯลฯ การก่อเกิดองค์กรเกิดขึ้นตามความจ าเป็นที่เห็นว่าจะตอบสนองต่อ

สถานการณ์ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ด้อยโอกาส ในสังคม องค์กร

พัฒนาเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคล่ือนทางสังคมมายาวนานในช่วง สามสิบปีที่ผ่านมา  

กลุ่มองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2531-2532 ในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีสาเหตุส่วนส าคัญเกิดจาก

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีข้อจ ากัด เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียชีวิตประชาชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆอย่างประเมินค่าไม่ได้ ท าให้เกิดความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราช

ด ารัสเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2532 นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคล่ือนไหวของทุกฝ่าย และ

เป็นกระแสผลักดันให้ รัฐบาลประกาศให้ปี 2533-2535 เป็น “ปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม” และมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” และมี

นโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โครงการที่ส าคัญ

โครงการหนึ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลานั้นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ “โครงการอาสาพัฒนา

สิ่งแวดล้อม” ด าเนินการฝึกอบรม สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและสร้างกลุ่มอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

68 

ระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของ “อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ “อสว.” ได้ด าเนินการเรื่อยมา ในปี 2545 

ไปได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เท่าทันกับกระแสโลกที่เปล่ียนไป เกิดแนวคิดการรวมกลุ่มพลังทางสังคมที่

ท างานด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ “เครือข่าย” โดยได้ริเริ่มด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ “เครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่น าร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ล าปาง สุโขทัย นครพนม เลย ขอนแก่น 

ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ควบคู่ไปกับการบริหารและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายใน

พื้นที่ หลังจากนั้นได้มีการขยายเครือข่ายและพื้นที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง (ปี 2550 มีสมาชิกเครือข่าย 

75 จังหวัด และในปี 2555 มีสมาชิกเครือข่ายครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ) 

ในปี พ.ศ. 2548 - 2549 ได้มีการปรับรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานและบทบาทหน้าที่เครือข่าย

อาสาสมัครให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับเปล่ียนชื่อ “เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม” เป็น “เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หรือ “เครือข่าย 

ทสม.” และเรียกชื่อตัวอาสาสมัครว่า “ทสม.” ในปี พ.ศ.2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

ประกาศใช้ “ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550” มี

เจตนารมย์รองรับและสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน เชื่อมประสานการท างานร่วมกันจนเป็น 

เครือข่าย ทสม. และในช่วงเวลาเดียวกันมีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้ “วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน 

ทสม.แห่งชาติ” 

ในปี พ.ศ. 2557-2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายส าคัญในการบูร

ณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ภายใต้การก ากับของหน่วยงานกระทรวงฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวและเข้าร่วมเป็น 

ทสม.รวมถึงการสนับสนุนภารกิจกระทรวงที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการเครือข่าย 

ทสม.และภาคสีรา้งสิง่แวดลอ้มดใีหค้นไทย” จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบฯ พ.ศ.2550 ให้มีความสอดคล้องและ

เพื่อเป็นการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่าย ทสม.ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 จึงมี

ประกาศใช้ “ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2558 ” ขึ้น 

ปีพ.ศ. 2559 -ปัจจุบัน นับเป็นอย่างก้าวย่างที่ส าคัญ ขับเคลื่อนพลัง ทสม. พลังประชารัฐรักษ์

สิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความม่ันคง ม่ัง

คั่งยังยืน ให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป 

กลุ่มองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข  นับตั้งแต่แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 เป็นต้นมา กระทรวง

สาธารณสุขได้ยกฐานะผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (ผสส.)เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อ.ส.ม.) ท าให้ปัจจุบันมีจ านวน อ.ส.ม. ทั่วประเทศจ านวน 1,047,800 คน ดูแลประชาชนเฉล่ีย 1 คนต่อ 19 

หลังคาเรือน โดยท าหน้าที่ "แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์

ประชาชน ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี"  

ในปี 2558 รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มี นโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน วางรากฐานการเสริมสร้างความเข้มแข้ง การให้บริการด้านสาธารณสุขประชาชน 

โดยเฉพาะบริการดูแลขั้นพื้นฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการ

หมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกหลังคาเรือน เป็นที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการดูแลสุขภาพ

ประชาชนที่ต้องพึ่งพิงคนในครอบครัวช่วยดูแล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย

และอยู่ในระยะสุดของท้ายชีวิต    
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กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ม. ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ 

ส่งเสริมสวัสดิการ ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ซึ่งมีการ

จัดตั้งชมรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขึ้น และสร้างเครือข่าย

การด าเนินงานชมรม อ.ส.ม. ทุกระดับ ซึ่งมีชมรม อ.ส.ม. ระดับภาค 4 ภาค ชมรมระดับเขต และชมรม อ.ส.ม.

ระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวมไปถึงชมรม อ.ส.ม. ระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนด้าน

ทรัพยากรและวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ

จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยี  

และประสานงานระหว่างชมรม อ.ส.ม. ทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ส่งเสริมให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนดแนวทางการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้

สามารถบริหารจัดการชมรม อ .ส.ม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับการด าเนินงานพัฒนา

สาธารณสุขของภาครัฐได้  สร้างเครือข่ายชมรม อ.ส.ม. ในทุกระดับ     และสนับสนุนการพัฒนาองค์กร

ประชาชนให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส าคัญและ

เป็นผู้น าด้านสุขภาพของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน น าพาประชาชนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จคือการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของ

ประชาชน 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขวางแผนพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน 2 เรื่อง สนอง

นโยบายรัฐบาล ในการลดความเหล่ือมล้ าและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพระบบ

สุขภาพระดับอ าเภอ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคลดจ านวนผู้เจ็บป่วย โดยจะอบรม อสม. 250,000 

คน เป็น อสม.เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัน ได้แก่ สตรีและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เด็กวัย

เรียน วัยรุ่น วัยท างาน และผู้สูงอายุท างานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในระดับชุมชน ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่ต้อง

ดูแลใกล้ชิด 3 กลุ่ม คือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมประมาณ 2 ล้านคน และส ารวจจ านวนผู้

พิการเพื่อดูแลช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย พบว่าผู้พิการร้อยละ 90 มีปัญหาสุขภาพและดูแลตนเอง

ยากล าบาก  

นอกจากนี้จะสร้าง อสม.ป้องกันและ ปราบปรามทุจริต หรือ อสม. ปปช. โดยจัดอบรม อสม.ป.ป.ช. 

จ านวน 87,800 คน ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อขยายผลไปยัง อสม.ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายพลเมืองดี มี

หน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสขึ้นสในทุกชุมชนของประเทศ และท าตนเป็น

แบบอย่างทีดีในการไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย หลุดโผประเทศคอร์รัปชั่นสูงของ

โลก และสร้างอันดับไทยเป็นประเทศโปร่งใส อันดับต้นของโลก เนื่องจาก อสม.เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดพื้นที่ 

ได้รับการยอมรับ ไว้วางใจจากชุมชน และจะยกระดับ อสม. ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ซึ่งจะท าให้ อสม.มีศักยภาพเพื่อร่วมท างานกับทีมครอบครัว และปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี เป็นแกนน าปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงการเจ็บป่วยของชุมชน โดยเฉพาะด้านอุบัติเหตุจราจร 

ซึ่งประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก  

กลุ่มองคก์รผูส้งูอาย ุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่พบและมีจ านวนมาก เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งในระดับ

ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ ระดับประเทศ ในนามสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ที่มีโครงข่ายสภา
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ผู้สูงอายุครอบคลุมทุกจังหวัด พบว่าปัจจุบันจะมีกลุ่มผู้สูงอายุในทุกหมู่บ้าน ภายใต้การสนับสนุนของสถานี

อนามัยประจ าต าองค์การบริหารส่วนต าบล  และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

กลุ่มองค์กรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 36(อพม.)  ด าเนินการโดยกระทรวง

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครที่มีอยู่อย่างหลากหลายใน

ชุมชนและหมู่บ้านได้เข้ามามีภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีขอบเขตกว้างขวาง

เกี่ยวข้องกับประชากรทุกกลุ่ม            

บทบาทหน้าที่ อพม. น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบ

เพื่อน าไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา (ชี้เป้า เฝ้าระวัง)  ประสานการด าเนินงานกับเครือข่าย

ทุกระดับ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การป้องกันแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (เชื่อม

กลุ่มเดิม-สร้างเสริมกลุ่มใหม่) ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดท าแผนชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสังคมของชุมชน (ร่วมใจท าแผนชุมชน) 

สถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน (พอช.) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การ

มหาชน พ.ศ.2542 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 

ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีภารกิจที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่าย

องค์กรชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน ได้แก่การส่งเสริมการออมทรัพย์ 

การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนา การจัดท าแผนชุมชน การจัดระบบ

ข้อมูลและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม  

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการสนับสนนุองค์กรชุมชนในพืน้ที่

ต่างๆ ทั่วประเทศ  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน มีการจัดตั้ง  สภาองค์กรชุมชน37   มีความ

คืบหน้าการสนับสนุนการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  สรุปได้ดังนี้การส่งเสริมการ

จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551       จนถึงปัจจุบัน (27 เมษายน 2561)  มีการจัดตั้งสภา

องค์กรชุมชนต าบลรวมทั้งสิ้น  6,640  สภา ฯโดยในปี 2551 การส่งเสริมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบล มี

จ านวนมากที่สุดถึง  เนื่องจากเครือข่ายองค์กรชุมชนได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมจัดตั้งสภา

องค์กรชุมชนต าบลให้มีปริมาณเพียงพอและครอบคลุมในทุกพื้นที่  เพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับขยายผล  โดย

การสนับสนุนให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีการเชื่อมโยงขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนตาม

ฐานประเด็นงานพัฒนาที่หลากหลาย  ได้ร่วมกันจัดกระบวนการในการรับรองกลุ่ม/องค์กรชุมชน  และจัดตั้ง

                                                           
36

 อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) คือ อาสาสมคัรทีป่ฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ในชมุชนอยู่แลว้ และสนใจเขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เพือ่ทอ้งถ่ินของตนเอง 
37

 หลกัคดิส ำคญัของกำรจดัตัง้สภำองคก์รชุมชนคอื หนึง่ ใหส้ภำองคก์รชมุชนเป็นเวทใีนกำรแลกเปลีย่นของคนในชุมชน เป็นเวทใีนกำร
หำรอืของชำวบำ้นตัง้แตร่ะดบัต ำบล ระดบัจงัหวดั และระดบัชำต ิถำ้ท ำเชน่น้ีไดก้จ็ะท ำใหค้นในชุมชนมคีวำมเข้มแขง็และพึง่พำตนเองได ้
ดงัทีม่กีำรใชค้ ำวำ่ “ต ำบลพึง่ตนเอง” “จงัหวดัจดักำรตนเอง” และ สอง ไดก้ำรยอมรบัจำกหน่วยงำนตำ่งๆ ซึง่ม ีพรบ. มำรองรบั สภำองคก์ร
ชุมชนจะไดร้บักำรยอมรบัมำกน้อยแคไ่หนกข็ึน้อยูก่บัคนในชุมชน   
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สภาองค์กรชุมชนต าบล  ในขณะที่การส่งเสริมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลในช่วงระหว่างปี 2552-2558 จะ

มีจ านวนลดลง  เนื่องจากต้องด าเนินการส่งเสริม จัดตั้ง  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนต าบล

ที่จัดตั้งแล้ว  

ในส่วนของชุมชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 138,289 

องค์กร (เมษายน 2561) มีการจดแจ้งกลุ่ม/องค์กรชุมชนด้านสวัสดิการชุมชน มากที่สุด ของจ านวนกลุ่ม/

องค์กรชุมชนที่จดแจ้งจัดตั้ง  รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ  และองค์กรการเงิน  ตามล าดับ    

สภาพฒันาการเมอืง  (สพม.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551  ถือได้ว่า

เป็น "นวัตกรรมใหม่" ในบริบทการเมืองไทยหลังมีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ก็ว่าได้ โดยจัดตั้งขึ้นตามพ 

ในช่วงปลายของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์    มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง

การเมือง เป็นเวทีส าหรับ "การเมืองภาคประชาชน" หรือ "การเมืองภาคพลเมือง"   

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก โดยมี

บทบัญญัติเปิดช่องให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการเมือง

ของประเทศ เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ส าหรับสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

มีที่มาจากหลากหลายช่องทาง รวมทั้งตัวแทนพรรคการเมืองทั้งที่มีและไม่มีสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

แต่ที่ส าคัญที่สุดคือ สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ให้สภาองค์กรชุมชนต าบลเลือกกันเอง

จังหวัดละ 1 คน เท่ากับ "สภาพัฒนาการเมือง" มีสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ38 มีการ

จดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รับจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรภาคประชา

สังคมตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ประชาสังคมจังหวัด  มีกลไก 

เครือข่ายคณะท างานประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.)ในทุกจังหวัด 39  

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน

คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิโดย สปสช. ท าหน้าที่เป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขซึ่งมีภารกิจ

                                                           
38 สมาชิกสภาพฒันาการเมืองมาจากฐานต าบล และมาจากหลายสถานะจึงต้องท างาน ร่วมกบัประชาชนในต าบล และสภาองค์กรชมุชนต าบล 
จงัหวดั องค์กรอืน่ๆ และสมาชิกพฒันาการเมืองภาคส่วนอืน่ๆ เช่น นกัวิชาการ และภาคประชาสงัคม งบประมาณทีเ่ป็นส่วนของสภาพฒันา
การเมือง งบกองทนุพฒันาการเมืองภาคพลเมืองโดยผ่านเครือข่ายของจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นเครือข่ายภาคประชาสงัคมในอนาคต  ปัจจุบนั ได้ยติุ
บทบาทลง ตามค าสัง่คสช 
39 แนวคิดของประชาธิปไตยในยคุโลกาภิวฒัน์ จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ในจงัหวดั ท้องถ่ิน ท้องที่ และชุมชนมาหนนุเสริม
ในกระบวนการคิดและตดัสินใจในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพือ่ การพฒันาประเทศและเกิดประโยชน์สขุของประชาชนประชาสงัคมจงัหวดัเป็น 
หน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกบัพืน้ที่และมีความเข้าใจปัญหาในท้องถ่ิน/ชุมชนเป็น อย่างดี จึงย่อมจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถ่ินและชุมชนได้ตรง
ความต้องการมากที ่สดุ  ประชาสงัคมจงัหวดัช่วยท าให้เกิดการท างานเชิงพหภุาคีจากทกุภาค ส่วนเพือ่ส่งเสริมวฒันธรรมวิถีประชาธิปไตยให้เกิดข้ึน
ในสงัคม เช่น การปลูกจิตส านึก การส่งเสริมด้านจิตอาสา หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นต้น ประชาสงัคมจงัหวดัเป็นกระบวนการหน่ึงใน
การเตรียมความพร้อมของพลเมืองสู่การเป็น “จงัหวดัจดัการตนเอง” และ “ชมุชนท้องถ่ินจดัการตนเอง” 
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หลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนา

ระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการ

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 

นอกจากนี้ สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดย

จัดตั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อด าเนินงานร่วมกับส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnershipในฐานะส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา

จังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชน

เข้าถึงด้วยความม่ันใจและผู้ให้บริการมีความสุข)    มีศูนย์ประสานงานหลักสุขภาพประชาชน ครอบคลุมทุก

จังหวัด 146 ศูนย ์

ส านักงานสุขภาพแห่งชาติ40 (สช.)  ได้พัฒนาขับเคล่ือน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วน

ร่วม มีกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่มีรูปแบบการท างานเชื่อมร้อย องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน 

และภาคประชาสังคม  ที่มุ่งปฎิบัติงาน ด้านสุขภาพ และบูรณาการท างานแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ เพื่อร่วมกัน

จัดการระบบสุขภาพของพื้นที่ มีการขับเคล่ือนการท างานทั่วประเทศ 13 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน  (12 เขต 

และกทม. 1 เขต) และมีผู้ประสานงานในระดับจังหวัดครอบคลุมทุกจังหวัด  ปัจจุบันมีการด าเนินโครงการ

พัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ ในยุค คสช. เม่ือ

รัฐบาลประกาศนโยบาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”ในปี 2558  เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย

การปฏิรูปและศปจ.ทุกจังหวัด แสดงบทบาทเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนแนวคิดและแนวทางการท างาน

แบบที่เรียกกันว่า ”เป็นประชา-รัฐ” โดยได้เข้าร่วมอยู่ในกลไกคณะท างานประชารัฐของจังหวัด รวมทั้งการ

จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดด้วย สช.ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจส่งเสริม-สนับสนุน

กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เป้าหมายคืออยากเห็นนโยบายรัฐทุก

                                                           
40 พลเดช  ป่ินประทีป  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เขียนในโพสต์ทูเดย์ ประจ าวนัพธุที่ 1 มีนาคม 2560  ส านกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อปี 2553  ท่ามกลางปัญหาความขดัแย้งทางสงัคมที่นบัวนัย่ิงรุนแรง รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้ตัง้คณะกรรมการ
ปฏิรูป (คปร.) ที่มีนายอานนัท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป (คสป.) ที่มีอาจารย์หมอประเวศ วะสีเป็นประธาน ในครัง้
นัน้ สช.เองก็ได้รบัมอบหมายตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ให้จดัตัง้ส านกังานปฏิรูป (สปร.) ข้ึนมาท าหนา้ทีเ่ป็นกองเลขานกุาร(เฉพาะกิจ)ให้กบั
คณะกรรมการทัง้สองชุดด้วย  ในสมยัรัฐบาลนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร กลไกทัง้หมดต้องยุติไปตามเงือ่นไขในปี 2556 แต่กระแสความขดัแย้งใน
สงัคมยงัคงด ารงอยู่อย่างเข้มข้น  ดงันัน้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายการปฏิรูปประเทศไทยจ านวนหน่ึงจึงได้ประกาศการสานต่อภารกิจ
ของคปร.และคสป.โดยด าเนินโครงการในชื่อว่า “ปลุกพลงั เปลี่ยนไทย” (Inspiring Thailand)  มีมูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพฒันา สสส. สช.และสภา
หอการค้าไทยเป็นแกนน า จึงสามารถรักษางานและเชื่อมร้อยพลงัเครือข่ายการปฏิรูปในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศเข้ามาท างานร่วมกนัโดยไม่ขาดช่วง  
ต่อมาเครือข่ายเหล่านีไ้ด้มีการจดัตัง้ตนเองข้ึนมาเพือ่ประสานการท างานในรูปแบบ“ศูนย์ประสานภาคีการพฒันาจงัหวดั หรือ ศปจ.” ด้วยความ
ร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นระหว่างภาคประชาสงัคมและหอการค้าจังหวดั โดยมีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรนิติบุคคลในจังหวดันัน้ๆเป็นผู้ด าเนินงาน  
ศปจ.จึงกลายเป็นกลไกประสานงานกลางที่เข้มแข็งในระดบัพืน้ที ่โดยมี “เวทีภาคีการพฒันาประเทศไทย” (Thailand Development Forum) เป็น
เวทีกลางระดบัชาติ 
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ประเภท ของทุกกระทรวง ทุกจังหวัดและทุกท้องถิ่น ล้วนเป็นนโยบายที่มีมิติห่วงใยต่อสุขภาพ-สุขภาวะของ

สังคมและคนเล็กคนน้อย     

ดังนั้น สช.จึงได้ท างานร่วมท างานกับ ศปจ.และภาคีเครือข่ายประชารัฐและประชาสังคมในพื้นที่

อย่างใกล้ชิด โดยมีวิทยากรชุมชนที่มีศักยภาพจ านวนประมาณ 10,000 คน กระจายตัวอยู่ใน 878 อ าเภอ

และกทม. 50 เขต ต่างเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานพัฒนาสู่

สังคมไทย4.0  สช.ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในคณะท างานประชารัฐเพื่อสังคม โดยสช.จะต่อยอดภารกิจของ 

ศปจ. ให้สามารถเชื่อมโยงอาสาสมัครทางสังคมในพื้นที่ ทุกประเภท ทุกสังกัด รวมทั้งชมรมอาสาสมัคร

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐของจังหวัด โดยใช้พื้นที่และประเด็นรูปธรรม

ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการหนุนเสริมและเติมเต็มงานอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน

ที่มีอยู่เดิม ภารกิจตั้งต้นมี 2 ประการ ได้แก่ (1)เข้าถึงและช่วยเหลือผู้ยากล าบากในชุมชนทั่วประเทศ 

(2)จัดท าแผนที่จุดเสี่ยงต่อพิบัติภัยธรรมชาติของชุมชนเป็นรายอ าเภอและพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังฯ

และรับมือน้ าท่วม-ดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นอย่างซ้ าซาก อันเป็นฉันทามติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเม่ือหลาย

ปีก่อน. 

นอกจากนี้ มีกลุ่ม องค์กรย่อยๆ ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ โครงการฯ  ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก

สสส. เคล่ือนตัวในประเด็นต่างๆ เยาวชน สตรี  คนไร้รัฐ  เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายงดเหล้า เป็นต้น   

มีโหนดสกว. ท้องถื่น ขับเคล่ือนโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน ในทุกภาคเข้าไปสนับสนุนและแก้ปัญหา

ชุมชน โดยใช้ฐานความรู้งานวิจัยเป็นเครื่องมือการพัฒนาท้องถิ่น   

การท างานภาคประชาสังคมในปัจจุบัน จึงพบว่ามีความหลากหลาย เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการ

จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ และการรวมตัวกันเองของภาคประชาชน มีบทบาทการท างานและขับเคล่ือนงาน

พัฒนา  มีการท างาน ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม 76 จังหวัดประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร อาจกล่าวได้

ว่า ในทุกจังหวัด ของประเทศไทย   มีการปรากฏของกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทส าคัญในการ

ขับเคล่ือนงานพัฒนา ทั้งในประเด็นงานร้อน อุ่น เย็น ที่เป็นภาคีหรือหุ้นส่วนการพัฒนาที่มิอาจมองข้าม ได้มี

ส่วนส าคัญในการลงไปมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในพื้นที่ และช่วยในการรวมกลุ่มองค์กรประชาชนใน

การลุกขึ้นมาจัดการปัญหาที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนงานบ าบัดทกข์ บ ารุงสุข ในเรื่องต่างๆ ครอบคลุม 

3.6 บทบาทภาคประชาสังคม กับการสร้างพื้นที่ทางสังคม  

การเกิดขึ้นของภาคประชาสังคม ผ่านประเด็นปัญหางานพัฒนา    เป็นเครือข่ายประเด็น  

เครือข่ายภาค เครือข่ายประเทศ ที่ส าคัญยิ่งคือการมีเครือข่ายกลางที่ ท างานแบบองค์รวม นับเป็นจุดส าคัญ

ของ กลุ่มภาคประชาสังคม บูรณาการงานประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญโดย  

 เปล่ียนวิธีการท างานจากต่างคนต่างท ามารวมพลังเป็นขบวนมากขึ้น 

 เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่าง ๆ เช่น เด็ก สตรี  แรงงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตร ผู้บริโภค ฯลฯ ให้เรียนรู้งานร่วมกัน 

 ยกระดับการท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนจากจุดเล็ก ๆ เฉพาะพื้นที่และเฉพาะปัญหามาสู่ระดับที่

กว้างขวางมากขึ้น 

ด้วยองค์ประกอบดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม  ท าให้

ข้อเสนอต่างๆ ของ ภาคประชาสังคม  ไม่เพียงแค่สามารถ อธิบายปรากฏการณ์การพฒันาสังคมไทย ของกลุ่ม

ต่างๆ จากระดับหมู่บ้านถึงระดับชาติเท่านั้น หากแต่ยังมีตัวอย่างและข้อเสนอที่แก้ปัญหาได้ ซึ่งอาจกล่าวได้
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ว่างานของ ภาคประชาสังคม  ได้สร้างพื้นที่ ตัวตน และความหมายต่องานพัฒนาและสังคมไทยหลายประการ 

สรุปในแต่ละด้านดังนี้  

3.6.1 พื้นที่ด้านศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  (HUMAN DIGNITY) 

ความจริง ของจ านวนประชาชนไทยทั้งประเทศ ด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นมากกว่าในเมือง และผ่าน

การศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนชั้นต้นเป็นส่วนใหญ่ ทั้งผู้ที่อยู่ในชุมชนชนบทและเมือง เม่ือจบการศึกษา

เบื้องต้นดูเหมือนว่า ชีวิตของพวกเขาต้องตัดขาดจากการศึกษาเพราะว่าต้องวนเวียนอยู่ในเขาวงกต แห่ง

ความยากจนของตนเอง ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม รวมกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของรัฐไทย ท า

ให้ผู้คนเหล่านี้ ต้องประสบกับ ความไม่สมหวังซ้ าซาก น าไปสู่การสูญเสียความม่ันใจ ขาดความศรัทธา ใน

ตนเอง และในเกือบทุกชุมชน ความสั่นคลอนเช่นนี้ ส่งผลกระทบไปสู่ความแตกร้าว อ่อนแอ ของครอบครัว 

กลุ่ม ชุมชน ทับถมสุ่มเสี่ยงในการก่อตัวเป็นปัญหาสังคม  ต่อเม่ือ เอ็นจีโอหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ชุด

ความคิด “ค าตอบอยูท่ีห่มูบ่า้น” ลงไปท างานร่วมกับชุมชน หรือกลุ่มปัญหาต่างๆ ด้วยกระบวนการ ไปสู่ อยู่กับ

เขา เฝ้าฝึกฝน อุทิศตนช่วย อ านวยวางแผนเพิ่ม ท าให้เกิดความคิด   เพ่ง ตรวจสอบสถานการณ์ปัญหา ที่

เผชิญร่วมกับคนอื่นๆทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน โดยกรอบแนวทางและกระบวนการพัฒนาชุมชน ได้

พบว่า    

 มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร ? แล้ว จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือ ?  จะแก้กันอย่างไร ? ใครจะ

ช่วยกันบ้าง ? เมื่อเวลาผ่านไป เราก็ท าได้นี่นา ถึงจุดนี้ เท่ากับเป็นการระเบิดภายในของตนเองของคนใน

ชุมชน   ความม่ันใจ ความรู้ ท านองนี้ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา คน คือเป้าหมาย โดยการคิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น ท าร่วมกับคนอื่นเป็น    

กล่าวโดยสรุปก็คือ ท าให้ คนเลก็ คนน้อย ได้รู้สึกตนเองว่า เรามีคุณค่าความเป็นมนุษย์  เป็นการบอก

ว่า ศักดิ์ศรีของค าว่า “คน “ เริ่มปรากฏแล้ว   

3.6.2 พื้นที่ด้านวิชาการหรือการสร้างความรู้จากพื้นที่ปฏิบัติการ   ( Achievment And Body of 

Knowledge ) 

แม้ว่าการศึกษาไทย  ยังไม่สามารถช่วยทะลุทะลวงปัญหาที่เป็นรากเหง้า ของประเทศได้ก็ตาม แต่

โรงงานผลิตปริญญาชนประเภทต่างๆ  ยังคงเพิ่มมากขึ้น เราไม่เพียงจะเชื่อม่ันเต็มที่ว่า ความรู้ วิชาการ จาก

สถาบัน ที่เราขนานนามว่า พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือค าตอบของการพัฒนาเท่านั้น  มหาวิทยาลัยและ

นักวิชาการเป็นเสาศรัทธา ที่แน่นหนาเกินที่จะสั่นคลอนหรือตั้งค าถาม ยังผลให้ความแปลกแยกและความไม่

สมประสงค์ระหว่างการศึกษา และชุมชน  เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวชุมชนท้องถิ่น หรือผู้ประสบ

ปัญหาต่างๆ หันหลัง หลงลืมมรดก ชุดประสบการณ์ต่างๆที่ท้องถิ่น สร้างกระบวนการสังเกต คิด และออกแบบ

ทางเลือก เป็นแบบแผนของการด ารงชีวิต หาอยู่ หากิน หาตัวตน ของท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับสถานการณ์

แวดล้อมใกล้ ไกล ได้มาก่อนหน้านี้  

การขึ้นต่อส่วนกลางของชุมชน  ท าให้ ความอยูเ่ย็นเป็นสขุของชมุชน ใช้แบบพิมพ์เดียวกันเป็นแนว

ทางการจัดการทั้งประเทศ แทนแนวคิดพึ่งพา ช่วยเหลือ ตนเอง ผ่านการร่วมคิด ร่วมท า โดยการค้นหาสาเหตุ

ต่างๆ ดังเช่นที่เคยเป็นมา ตามแนวทางและวิธีการอริยะสัจสี่ของพุทธศาสนาที่ประจ าชาติเรามาอย่างช้านาน  

แบบแผนและวิชาการ จากภายนอก ผู้เหนือกว่าจึงถูกน าเข้าชุมชนระลอกแล้วละลอกเล่า 
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เม่ือกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ที่เริ่มท างาน กับ องค์กรภาคประชาสังคม เกิด ตระหนัก และเริ่มกระบวนการ

ขึ้นที่ใด  วิชาเก่าและใหม่ ก็เริ่มถูกขุดค้น ผ่านกระบวนการท างานพัฒนาอย่างเข้มข้น ด้วยเง่ือนไขที่ต้องยึด

กุมในทุกชิ้นงาน สามประการคือ ชุมชนต้องเสนอโจทย์เอง  กลุ่มของชุมชนต้องเป็นผู้ลงมือกระท า คือเป็น

พระเอกของงาน และประการสดุท้าย ปฏิบัติการต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั   จากกระบวนการ

ท างานดังกล่าว องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน ต้องใช้วิชาการจากต้นทางเริ่มกระบวนการจนถึง

ปลายทาง ซึ่งแต่ละ กลุ่ม ท้องที่มีความแตกต่างกัน กระบวนการใช้และเสริมวิชาการจึงไม่สามารถใช้รูปแบบ

และวิธีการเป็นสูตรส าเร็จได้เหมือนกัน   

กล่าวโดยสรุป คุณค่าและความหมายของการพัฒนา  ด้านวิชาการนี้ เป็นประโยชน์แก่ กลุ่ม  ชุมชน 

และประเทศ ทั้งในด้านความรู้ เกี่ยวกับวิธีวิทยาของการพัฒนาเพื่อตนเอง  และชุดองค์ความรู้ ในหลากหลาย

ประเด็น อันเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของชุมชนและการพัฒนาประเทศ เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข  โดยเจ้าของ

ปัญหา เป็นผู้ก าหนดอนาคตตนเอง   ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพราะกลุ่มและชุมชน เริ่มสามารถสร้างชุด

ความรู้ของตนเอง เพื่อแก้ปัญหา แทนการคอยจากภายนอก เท่ากับชุมชนเป็นผู้สร้างและผู้เสพด้วยตนเอง  

ความเป็นวิชาการเหล่านี้ ส่งผลให้ชาวบ้านในทุกชุมชนที่ร่วมงานพัฒนา ได้เพิ่มบทบาทจากการเป็น

ผู้คอยรับและท าตามค าแนะน าจากภายนอกกลายเป็นผู้รู้ ที่สามารถถ่ายทอด วิชาความรู้จากการพัฒนาได้ใน

หลายเวทีแม้แต่วงนักวิชาการระดับชาติก็มีเพิ่มขึ้นในทุกภาค จนได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้รู้หรือปราชญ์

ชาวบ้าน  

3.6.3 พื้นที่ด้านการพัฒนา ( Developmenttal  Philosophy Principle and Process ) 

ต้นทศวรรษปี พ.ศ 2500 เม่ือผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม งานบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุข 

ของสังคมไทย โดยเฉพาะในชนบทและท้องถิ่นของทุกภาค ได้รับการผลักดันด้วยค าขวัญที่เหมือนกัน คือ น้ า

ไหล ไฟสว่าง ทางดี มีเงินใช ้ไร้โรคา นับจากนั้น นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมการพัฒนาเพื่อขจัดปัญหา 

โง่ จน เจ็บ และจ๋อง ก็ทะลุทะลวง จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นทุกทิศ จากบัดนั้นจนถึงปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลง

ด้านบวกเกิดขึ้นมากมาย จากการแลกกับทรัพยากรธรรมชาต ิของแผ่นดินที่เคยอดุมสมบูรณ์ จนเหลือปริมาณ

ที่เป็นภาวะวิกฤติ ขณะเดียวกันการพัฒนาก็อยู่ในลักษณะ ของความทันสมัย กระจุก แต่ไม่กระจาย ทั้งนี้

เพราะว่า พลังของกระบวนการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง โดยการมีส่วนร่วมจากล่างสู่บน  นอกจากไม่สามารถ

เอาชนะแบบแผน ของรัฐได้แล้ว ยังถูกกระแสบริโภคเสรีนิยมและทันสมัยซ้ าเติมให้ท้องถิ่น ถอนรากถอนโคน 

ขึ้นต่อตลาดและภายนอกยิ่งขึ้น   

การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง มีเป้าหมายและการปฏิบัตกิารทีเ่หมือนกัน กล่าวคือคน ของชุมชน  

เป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา นั่นคือกิจกรรมการพัฒนาทุกกิจกรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาคน และ

คนของกลุ่ม ชุมชน คือผู้ลงมือกระท า เป็นพระเอกของเรื่อง ซึ่งต้องใช้แบบแผนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

ประณีต  

การท างานของภาคประชาสังคม ได้ใช้กระบวนการกระตุ้น หรือ กวนชุมชน กลุ่ม ชุมชน  โดย

นักพัฒนา ได้ลงไปกระตุ้น ให้ศักยภาพ ของคนในชุมชน ได้เผยปัญหาและตัวตน เริ่มจากตระหนัก ถึง

สถานการณ์ของชีวิตและปัญหาที่กดทับครอบครัว ท้องถิ่นให้อยู่ในวังวนของทุกข์ เพื่อให้เกิดบุคคล และกลุ่ม

ผู้ก่อการ (หัวไวใจสู้)ในการนี้    ใช้วิธีการท าความรู้จักพูดคุย เยี่ยมเยียน ติดตาม ถามข่าว สาวปัญหา ก่อน

พาร่วมกันท างาน  ท าให้ชาวบ้าน หรือกลุ่ม เกิดการตื่นตัว หลายคนยกระดับสู่จิตส านึก กลับล า ทบทวนอดีต 

ซึ่งเป็นทุนเดิมในท้องถิ่น วิเคราะห์ตัวเอง ตลอดจนก าหนดขอบเขต แบบแผน และขั้นตอนท างานเพื่อหา

ค าตอบ  ซึ่งเป็นความหมายส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการและผลงานของชุมชนในหลายพื้นที่ 
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ชาวบ้านนอกจากตั้งรับการพัฒนาแล้ว พวกเขายังเข้าถึงการแก้ปัญหาด้วยพลังของพวกเขาเอง จากหลาย

ประเด็นที่เคยล้มลุกคลุกคลานมา จากการแก้ไขปัญหาโดยวิธีในอดีต มีตัวอย่างของรูปธรรม การแก้ปัญหา

พ้นทุกข์ ระดับ ครอบครัว ชุมชน แขนงต่างๆ จ านวนมาก ดังประเด็นที่ได้กล่าวถึงในความหมายด้านวิชาการ  

นอกจากจะส่งผลในการผ่านทุกข์ของท้องถิ่นได้แล้ว บทเรียนและความรู้ดังกล่าวยังเป็นต้นแบบแก่ท้องถิน่อืน่ 

ใกล้ ไกล อีกด้วย 

สรุปความหมาย ด้านการพัฒนา ช่วยตอกย้ า ปรัชญา หลักการและปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน โดยท าหน้าที่เป็นสะพานสายรุ้ง เชื่อม อดีต และปัจจุบัน อย่างเท่าทัน เข้าใจตนเอง เข้าใจท้องถิน่ 

เข้าใจโลกกว้าง  และเลือกยืนได้ด้วยตัวเอง  

3.6.4 พื้นที่ด้านการขยายผลและการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐ (Policy   Advocating) 

ชุดแบบแผนกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาแต่ละพื้นที่ เกิดจากการวิเคราะห์ และน าไป

ประยุกต์ใช้ในที่อื่นๆ ในประเด็นปัญหาของชุมชนแต่ละที่ มีการขยายพื้นที่ ปฏิบัติการจากท้องถิ่นระดับ

หมู่บ้าน ถึงระดับอ าเภอ จังหวัด แม้กระทั่งภูมินิเวศน์ ร่วมมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และ

เมื่อปริมาณงานและพื้นที่ชุมชนขยายมากขึ้นจนแพร่หลายไปในส่วนอื่นๆ   

นอกจากนี้ยังขยายผลสู่ภาคราชการ ทั้งการร่วมมือ การยอมรับ การปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน

และนโยบายบางส่วน เริ่มปรากฏ และมีแนวโน้มมากขึ้น เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น าแนวคิด

เกษตรกรรมทางเลือก ไปเป็นนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์    และเกิดความร่วมมือในพื้นที่ จนถึงการ

ปรับเปล่ียน นโยบายระดับชาติ เช่น แนวทางชุมชนเข็มแข็ง  

3.6.5 พื้นที่ด้านภาคีและเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโลกนี้ ล้วนต้องอาศัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของพลังทั้งสิ้นปัจจัยส าคัญ

ที่ช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวงกว้างได้แก่ปริมาณของเครือข่ายเรื่องนั้น ๆ กล่าวโดยทั่วไปจ านวนของ

สรรพสิ่งใดๆ ที่มีมากพอย่อมก่อให้เกิดความสนใจของฝ่ายอื่นได้ งานพัฒนามีวัตถุประสงค์ ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง หรือความส าเร็จในชุมชน  ซึ่งแต่ละแห่งก็ต่างมีลักษณะ จ าเพาะตัวของตนเอง แม้จะอยู่ในสังคม 

ภาค หรืออาณาเขต ใกล้ชิดกันก็ตาม  การมีเครือข่ายที่มีคุณภาพดีจะเป็นทั้งปัจจัยเสริมและป้องกัน การ

ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการคัดกรองอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการการเรียนรู้หรือ

ต้องการเผยแพร่งานของตนเอง 

องค์กรภาคประชาสงัคมมีเครือขา่ยในพืน้ที่และระดับชาต ิได้ช่วยการสนับสนุน เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ

ขับเคล่ือนประเด็นร่วม ช่วยเชื่อมประสานข้ามพื้นที่ ภาค ประเทศ  

 ปัจจุบัน กลไกภาคประชาสังคมงานองค์รวม  นอกจากจะมีเครือข่ายประเภทต่างๆเกิดขึ้นทุกภูมิภาค

แล้ว ยังมีความสัมพันธ์ และการช่วยเหลือหรือร่วมงานระหว่างภาคีที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย  และจากการ

ด าเนินงานต่อเนื่องกันมา ภาคประชาสังคมได้สร้างงาน ในระดับกลุ่ม ชุมชน ภาค ตลอดจนระดับชาติ ผลการ

พัฒนานั้นก่อให้เกิดเป็นพลังแก่ปัจเจก ครอบครัว หมู่บ้าน ภาค สู่พลังเครือข่ายระดับประเทศ เช่นการ

ขับเคล่ือนขบวนเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย  เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง 

เป็นต้น  

ปลายทางความส าเร็จของการพัฒนาจะเป็นจริงได้ ต้องเพิ่มความหมาย ของเครือข่ายซึ่งก้าวพ้นจาก

ความเป็นกลุ่มงานเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ สู่เครือข่ายปัญหาระดับชาติ ซึ่งกลไกของภาคประชาสังคม ได้ท า
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หน้าที่ขับเคล่ือน  ในกระบวนการพัฒนาประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง  เป็นการเพิ่มโอกาส ทางสังคม จากความรู้

ชุมชน  กลุ่ม เครือข่าย  เพื่อยกระดับให้พ้นจากประเด็นเฉพาะกลุ่ม เป็นเครือข่ายเพื่อให้นโยบายและ

มาตรการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุข ระดับชาติ เป็นจริงและยั่งยืน 

ผลงานพัฒนาของเครือข่ายประชาสังคมองค์รวม แกนกลางคือ คนและวิถีชีวิต ที่ต้องสัมพันธ์กับส่วน

อื่นอย่างมีพลวัตอยู่เสมอ โดยเป้าหมายและตัวกระท าคือ คน เจ้าของปัญหา ชุมชน และคนสนับสนุน 

(People) คนประสบปัญหา (Problems) คนเหล่านี้ร่วมกันสร้างกระบวนการ (Process) ท าให้เกิดโครงการ

พัฒนา (Projects) โครงการน าสู่การปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมระหว่างทาง

เกิดดอกไม้หลากหลายเป็นความก้าวหน้า (Progress) ก่อนเกิดความส าเร็จหรือเปล่ียนแปลงในงานพัฒนา 

เป็นผลิตภัณฑ์ (Products) ขยายผลเป็นตัวอย่างแบบแผน(Patterns)สู่คนโดยคน(People) ปรากฏการณ์

เหล่านี้ เกิดขึ้นและจับต้องได้จริง ในทุกปฏิบัติการจาก กลุ่มต่างๆ ชุมชน สู่การขับเคล่ือนระดับภาค ตลอดจน

การขับเคล่ือนนโยบาย ระดับชาติ  
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การส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม มีกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้สถานการณ์ในระดับภาค ในช่วงปี 2559 เพื่อร่วมเรียนรู้แลกเปล่ียนสถานการณใ์นพื้นทีก่บั

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกจังหวัด  ก่อนที่จะมีการส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมในปี 2560  

โดยไดจ้ัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การส ารวจข้อมูลกลุ่ม องค์กร ภาคประชาสังคมระดับภาคเปน็ทางการ 

จ านวน 9 ครั้ง41 วัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่มีการปฏิบัติการพัฒนาในระดับ

จังหวัดภาคต่าง ๆ  เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาการด าเนินงานในพื้นที่ของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมใน

จังหวัดต่าง ๆ  และระดมข้อเสนอภาคประชาสังคมต่อบทบาทการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม โดย

การแลกเปล่ียนระดมข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ มีหน่วยปฏิบัติการใดด าเนินการอยู่ พร้อมกับทดลองปฏิบัติการจริง กลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้า

ร่วม ในการส ารวจข้อมูลตามแบบสอบถาม  

การสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ ประมวลผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานการณ์ใน

พื้นที่และการประชุมปฏิบัติการการส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคมระดับภาคจ าแนกเป็นสองส่วน 

ได้แก่ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา พื้นที่ กลุ่มองค์กรที่ด าเนินงานในจังหวัดต่างๆ 42 ซึ่งจะเห็นภาพรวม

สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ก าลังเผชิญ กลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคมที่มีการปฏิบัติการขับเคล่ือนงาน

ในประเด็นต่างๆ ปัญหา การด าเนินงาน และประเด็นงานที่ภาคร่วมกัน ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และการสรุปผล

การส ารวจข้อมูลองค์กรในจังหวัดต่างๆ ตามแนวค าถามแบบสอบถาม 43 ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันในการส ารวจ

ข้อมูลจังหวัดละ 15 องค์กร (มาก น้อยต่างกัน ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

สรปุประมวลผลการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ที่ 

                                                           
41 การประชุมปฏิบัติการส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กร ภาคประชาสงัคมระดบัภาค   ระหว่างเดือน มกราคม  -  มิถนุายน  2560  
42 การประมวลผลจากเวที การประชมุเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนและประชาสงัคม ปี 2559 และ การประชมุเชิงปฏิบติัการ
ส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กร ภาคประชาสงัคมระดบัภาคภาค ระหว่างเดือน มกราคม  -  มิถนุายน  2560 
43 รายช่ือข้อมูลองค์กรเพ่ิมเติมจากการส ารวจ จัดเกบ็ในระบบฐานข้อมูล เวบไซค์ www.thaicivilsociety.com 



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

79 

และการประชุมปฏบิตักิารระดบัภาค   

4.1 ภาคเหนอืตอนบน44 

แม่ฮอ่งสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 924 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศพม่ายาว

ประมาณ 483 กิโลเมตร มี 7 อ าเภอ 45 ต าบล 415 หมู่บ้าน ประชากร 279,088 คน (พ.ศ. 2560)  พื้นที่ 

12,681.259 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ามากถงึ 6,900,000 ไร่ พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ามีประมาณ 4 ล้านกวา่

ไร่ พื้นที่ทั้งหมดอยู่ใน พรบ.4 ฉบับ เช่น พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พรบ.สงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  อ าเภอขุนยวม  อ าเภอปาย 

อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอสบเมย อ าเภอปางมะผ้า  45 ต าบล 402 หมู่บ้าน  การปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีจ านวน 50 แห่ง  ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลต าบล  42 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  

ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย สิทธิในการจัดการทรัพยากรและการพฒันา ความยากจน รายได้น้อย การ

ไม่ได้รับบริการที่เป็นธรรมจากรัฐด้านสวัสดิการ เช่น การศึกษาสาธารณสุข สาธารณูปโภค การจัดสรร

งบประมาณ 

งานร้อนฉ่า 

 -ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐทั้งเรื่องของการจับกุม การทวงคืนผืนป่า เรื่อง

เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรณีผลผลิตจากป่าจะน าออกมาจ าหน่ายเป็น

เรื่องของรายได้ เศรษฐกิจชุมชนไม่สามารถท าได้ยังเป็นเรื่องผิด  

งานร้อน  

- ป่าเศรษฐกิจ สร้างป่าสร้างรายได้ 

-เกษตรเคมี เกษตรพืชเชิงเดี่ยวเป็นปรากฏการที่ท าให้เกิดการใช้เคมีมากจะเรียกว่าเป็นการรุกป่าก็

ไม่เชิงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิถีการใช้พื้นที่มากกว่าจากอดีตเป็นไร่หมุนเวียนแต่วันนี้เป็นไร่ถาวร 

-เกษตรอินทรีย์และบุก บุกเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งที่ปลูกเองและอยู่ในป่าสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้    

           - ประเด็นไร้สัญชาติและการค้ามนุษย์  

งานอุ่น 

 -วัฒนธรรม เอกลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นพี่น้องไทใหญ่จะบ่งบอกอัตลักษณ์แม่ฮ่องสอนจริง ๆ 

รวมถึงชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่บนดอยไม่ค่อยสนใจอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วส่วนใหญ่เข้าสู่เมืองเกิดการเลียนแบบ

ชุมชนเมืองมีค่านิยมตามกระแสโลกปัจจุบัน    

- งานการศึกษา    การค้าชายแดน   

งานเย็น 

 -การท่องเที่ยวชุมชน  สวัสดิการชุมชน  ผู้สูงอายุ 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกลไกกลางที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยอิสระในการจัดการความรู้ประสานงาน

เชื่อมโยงองค์กรทั้งหมดในนาม “เครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน”เป็นองค์กรเลขา ฯ ที่เชื่อง

โยงประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการหนุนเสริมเป็นพี่เล้ียงงานวิชาการ รวมทั้งเป็นกองเลขา

ผลักดันประเด็นงานต่าง ๆเข้าสู่ เวทีสภาพลเมืองจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน ซึ่งเริ่มก่อตัวตั้งแต่ปี  2558 โดยได้ตั้งเป้า

                                                           
44 การประชมุเชิงปฏิบติัการส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กร   ภาคประชาสงัคมระดบัภาค ครัง้ที ่5 วนัที ่23 - 24 เมษายน 2560   ณ โรงแรมกรีนเลค รี
สอร์ท   อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู พะเยา น่าน แพร่    
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ร่วมหรือวิสัยทัศน์ของกลุ่มให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองพิเศษทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ที่จะเดินร่วมกันทั้งองค์กรภาคประชาชนที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐอย่าง 

อบจ.หรือจังหวัดเห็นชอบและจะร่วมมือด้วยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี     

ประเด็นร่วม คือ งานฐานทรัพยากรที่จะเน้นให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน เรื่องเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ

ปกป้องพื้นที่อาหารและสร้างความม่ันคงทางอาหารและอาชีพ   

ประเด็นที่ยกสู่ระดับภาค คือ  การเป็นจังหวัดจัดการตนเอง  การกระจายอ านาจ  การสร้างความ

เข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน แนวทางในการด าเนินงานมีแผนเชิงรุกและเชิงรับที่ตั้งไว้ คือ แผนงานเชิงรุก

การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน เช่น การพัฒนาศักยภาพคน เครือข่าย นักวิชาการชุมชน คนรุ่น

ใหม่เพื่อจะสืบทอดงาน รวมทั้งการสร้างพื้นที่รูปธรรมในทีต่่าง ๆ ให้เป็นจุดเด่นเพื่อจะขยายต่อไปสูพ่ื้นทีต่ าบล

อื่น ๆ แผนงานในเชิงรับ การหนุนเสริมเพิ่มพลัง เช่น การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม

องค์กรเครือข่าย การจัดท าเป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัดเพื่อที่จะสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้  การสร้าง

งานวิจัยหรือพัฒนาที่จะน าไปสู่การจัดการตัวเองรวมทั้งการจัดท าสื่อสาธารณะด้วย  ซึ่งด าเนินการและริเริ่ม

โดย สถาบันปัญญาวิถี ก่อตั้งมาได้ 4 ปี ที่พยายามจะพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่มาสานต่องานพัฒนาสังคม45  

องค์กรเครือข่าย  

สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ าสาละวิน  เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาองค์กรชุมชน 

คณะท างานแก้ไขปัญหาที่ดิน  เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สถาบันปัญญาวิถี   เครือข่ายเยาวชนและ

ชุมชน    มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล  ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  สภาชนเผ่าพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน เครือข่ายภาษาและ

วัฒนธรรมไต มูลนิธิเพื่อชุมชนแม่ฮ่องสอน สมาคมพัฒนาการศึกษา  หอการค้าและการท่องเที่ยวของกลุ่มแม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมรม

ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 

ล าปาง   

พื้นที่ 12,533.961 ตร.กม ประชากร 746,547 คน (พ.ศ. 2560)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบง่

ออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่  เมืองล าปาง แม่เมาะ เกาะคา เสริมงาม งาว แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก แม่ทะ สบ

ปราบ ห้างฉัตร เมืองปาน  100 ต าบล 855 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 103 แห่ง  ประกอบดว้ย  

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาลนคร  3  เทศบาลเมือง  38 เทศบาลต าบล  60 องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

สถานการณ์  

การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้พื้นที่การท าเกษตรกรรมและป่าไม้ลดลง มีการใช้น้ า

เพิ่มขึ้น  มีหนี้สินระดับครัวเรือนมากขึ้นท าให้คนในครอบครัวเกิดความเครียด สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 

สะท้อนจากสถานการณ์ท้องไม่พร้อม การใช้ยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทรัพยากรดิน น้ า ป่า 

เกิดความเสื่อมโทรม  ประชาชนและชุมชนถูกละเมิดสิทธิจากรัฐและทุนนิยม 

 

งานรอ้น  

- การเปิดพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษ ล าปางจะเป็นศูนย์กลาง มีพื้นที่  4 อ าเภอ ( อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเกาะ

คา อ าเภอแม่เมาะ  อ าเภอเมือง) จะได้รับผลกระทบจากโรงแก๊ส     

-การทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐที่อ าเภองาวถูกทวงคืน 

-การคืนช้างสู่ธรรมชาติ ไม่มีป่า ช้างไม่มีอาหารจึงต้องบุกรุกที่ท ากินพืชผักของชาวบ้าน 

                                                           
45 โดยมีคณุอรุณี เอีย่มแสง เป็นผู้ริเร่ิม ได้ทนุสนบัสนนุจาก ส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั (สกว.) 
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-การสัมปทานเหมือง อ าเภองาวมีแร่ลิกไนซ์ ตอนนี้ก าลังขุด แร่พลวง มีนายทุนเข้ามาขาดการรับฟัง

ความเห็นประชาชน เข้าไปขุดเจาะที่ของชาวบ้าน 

งานอุ่น 

 -การท าเกษตรพันธะสัญญา  เล้ียงไก่ซีพี เล้ียงไก่เบทาโกร  เล้ียงหมูอินเตอร์ ก่อให้เกษตรกรเป็นหนี้

ไม่ต่ ากว่า 7 ล้านบาทต่อ 1 ราย ซึ่งต้องกู้วนไปเรื่อย ๆ มีนโยบายของสภาเกษตรที่มี SME เพื่อการเกษตร

ชาวบ้านที่เข้าไปกู้เป็นเกษตรพันธะสัญญาทั้งหมดมีประมาณ 100 กว่าราย  

 -ประเด็นท้องไม่พร้อมค่อนข้างสูง เป็นประเด็นร่วมของภาคที่ต้องช่วยกันท า 

 -เด็กดื่มเบียร์ สุรา มากขึ้น เพราะสามารถซื้อเบียร์ดื่มได้ทุกเทศกาล  

 -ด้านวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ สังคม ไม่ดี การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเล้ียงเดี่ยว ลูกหลานต้องมาอยู่กับตา 

ยาย ท าให้เด็กขาดความอบอุ่น สถานการณ์เด็กถูกละเมิดสิทธิมากขึ้น 1 รอบปีที่ผ่านมาได้รับแจ้งเด็กถูก

ละเมิดจากผู้ปกครองจากคนรอบข้าง  

 -ด้านการศึกษาเน้นไปทางธุรกิจไม่เน้นว่าเด็กเรียนแล้วจะน าการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างไร  เราวิเคราะห์เรื่องการศึกษาเรื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชน คือนโยบายรัฐมีเรื่องผู้สูงอายุ คนพิการ

ชัดเจนมาก แต่ไม่มีนโยบายที่เข้ามาดูแลกลุ่มเด็กเยาวชนอย่างเต็มที่ ตอนนี้เข้าใจว่าเด็กได้รับการศึกษาเตม็ที่

ไปที่ไหนมีแต่สถาบันการศึกษาแต่กลายเป็นว่าสถาบันการศึกษาเน้นเรื่องธุรกิจ 

 -ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าโซล่าเซล ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อ าเภอห้างฉัตรดอย 2 – 3 

ลูกหายไปหมดแล้วซึ่งตอนนี้เป็นโรงไฟฟ้าโซล่าเซลแทน  ตอนนี้ที่ก าลังมีโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  3-4 แห่ง

ตอนนี้มีที่สร้างเสร็จแล้วติดกับแม่น้ าวัง มี 1 แห่งถูกยุบไปแล้วเป็นโรงงานไฟฟ้าขยะ แต่โรงงานไฟฟ้าชีวมวล

ที่ก าลังก่อสร้างอยู่ที่อ าเภอเถิน  ชาวบ้านสู้กับกลุ่มทุน สู้กับผู้น าชุมชนซึ่งเรื่องของอิทธิพลสูงมากชาวบ้านสู้ไม่

ค่อยไหว 

 -ปัญหาหมอกควันจังหวัดล าปางมีปัญหามากทั้งที่มีการท างานร่วมกันและมีหน่วยงานหลากหลายเข้า

มาช่วยกันเต็มที่แต่ปัญหาหมอกควันไม่ได้ลดลงเลย จึงเสนอเป็นประเด็นระดับภาคแต่พอไปดูจังหวัดอื่นไม่

ค่อยมีปัญหาหมอกควัน   

 -ด้านเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องของแรงงานนอกระบบ ในล าปางเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท าในกลุ่ม

เซรามิค ร้านอาหารแต่กลายเป็นว่าถูกละเมิดสิทธิกลายเป็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีบัตรสุขภาพมี 

1 ราย เป็นเด็กอายุ 8 ขวบเป็นมะเร็งสมองต้องผ่าตัดประมาณ 10 กว่าครั้งต้องเป็นหนี้กับโรงพยาบาลพยายาม

เข้าไปช่วยให้นายจ้างจ้างเป็นแรงงานถูกระบบเพื่อจะได้มีสิทธิในการซื้อบัตรสุขภาพ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพวก

มาขอทานกับขายพวงมาลัย 

 จุดอ่อนของการท างานในจังหวัดล าปาง ยังไม่มีขบวนจังหวัดที่ชัดเจน  ขาดงบประมาณในการ

ด าเนินการ ที่จะมีเวทีแลกเปล่ียนของคนท างานในจังหวัดร่วมกัน  

ประเด็นระดับภาค 

 -ปัญหาหมอกควัน    เรื่องงดเหล้า  ความม่ันคงด้านอาหารปลอดภัย  สถานการณ์ด้านเกษตรใช้

สารเคมีเยอะ เกษตรอินทรีย์  เรื่องท้องไม่พร้อมเป็น 

ขบวนการท างานของภาคประชาสังคมจังหวัดล าปาง ที่ยกระดับเป็นภาคในกระบวนการของสมัชชา

สุขภาพจังหวัดล าปาง พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ เกิดการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในจังหวัดล าปาง

ในการขับเคล่ือนการท างาน ใช้ในองค์กรสถาบันพัฒนาชุมชนและสภาพัฒนาการเมืองด้วยมีคณะท างานของ 

คปจ.จังหวัดในการขับเคล่ือนกับพี่น้องประชาชนในภาคประชาสังคมทุกระดับมีบทเรียน/ชุดประสบการณ์ใน

การท างานด้านผู้บริโภค ทรัพยากร สุขภาพสิทธิเด็ก สตรี เกษตรกร และยาเสพติดืมีพื้นที่การท างานที่เป็น

รูปธรรม เช่น ชุมชนจัดการตนเองระดับต าบล/อ าเภอ มีเครือข่ายในการท างานชัดเจน เช่น สมัชชาสุขภาพ 
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เครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายด้านทรัพยากร  มีทีมท างานภาคประชาชนทั้งจากสมัชชาสุขภาพ สภา

พลเมือง เครือข่ายผู้บริโภค ภาคประชาสังคม (ใหม่) 

-มีกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่แต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง มีคนใหม่ (ไม่

จ ากัดอายุ) เข้ามาเพิ่มเติมในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

-เครือข่ายภาคประชาชนมีเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ทางการเงินขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่

สนับสนุนการท างานของภาคประชาชนลดน้อยลง 

องค์กรเครือข่าย   

  สมาคมชีวิตดี   สมาคมเครือข่ายคนรักสวล  ประเด็น   สมาคมส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก และเยาวชน  

คณะกรรมการลุ่มน้ าสอย  สถาบันแสนผญ๋า  ครอบครัวเข้มแข็ง   เครือข่ายงดเหล้า  เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา  เครือข่าย

สภาองค์กรชุมชนต าบลระดับจังหวัด   เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน  เครือข่าย ผตช.เอชไอวีเอดส์  กลุ่มเขลางค์เพื่อ

การพัฒนา  เครือข่ายผู้หญิงคุ้มครองสิทธิ เครือข่ายสภาผู้สูงอายุ   เครือข่ายสตรีคนพิการ  สมาคมคนพิการ  ชมรมคน

พิการทางการเคลื่อนไหว ชมรมคนพิการทุกประเภท  กลุ่มล าปางหนา  เครือข่ายเครดิตยูเนี่ยนนครล าปาง  ชมรม

เผยแพร่ประชาธิปไตย  ชมรมวิถีประชาธิปไตย –เครือข่ายธนาคารต้นไม้  เครือข่ายเกษตร  สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัด

ล าปาง  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุภาพ  ชมรมผู้บริโภค  ชมรมพัฒนาชีวิตครู  มูลนิธิชุมชนล าปาง  หน่วย 50(s)

ศูนย์หลักประกันสุขภาพ  เครือข่ายเด็กเยาวชนล าปาง  สมาคมเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ าจาง  เครือข่ายแกหมุน

ลุ่มน้ าสาขาวัง  เครือข่ายประเด็นที่ดิน   เครือข่ายผู้ป่วยแม่เมาะ   เครือข่ายบ้านมั่นคงชุมชนเมือง   

 

ล าพนู 

ประชากร 405,918 คน (พ.ศ. 2560)  พื้นที่ 4,505.882 ตร.กม.  การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 

ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอล้ี  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  อ าเภอป่าซาง อ าเภอบ้านธิ 

อ าเภอเวียงหนองล่อง  51 ต าบล 520 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 58 แห่ง  ประกอบด้วย  1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  เทศบาลเมือง  39 เทศบาลต าบล 17 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์ 

จังหวัดล าพูน46เป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม  แต่จังหวัดที่ได้รับประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมล าพูน

คือเชียงใหม่  ล าพูนต้องรับภาระต้นทุนทางสังคมมากที่สุดและต้นทุนนี้ถ้าคิดเป็นเงินแล้วมากกว่ารายรับที่

ล าพูนได้จากอุตสาหกรรม  ค าขวัญของจังหวัดล าพูนเม่ือก่อน “อุตสาหกรรมนิเวศน์” เดี๋ยวนี้เปล่ียนแล้วเพราะ

ไม่เอาจีดีพีของนิคมแล้วเพราะมีช่วงหนึ่งการลงทุนไหลออกจะไม่อ้างกับอุตสาหกรรมแล้วแต่จะอ้างอิงกับ

ล าไย กระเทียม 

 เนื่องจากล าพูนเจอปัญหาเรื่องนิคมอุตสาหกรรมก่อนจังหวัดอื่น  จะรู้ปัญหาว่าคืออะไร การฟื้นเมือง

จากผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม   เรื่องที่เด่นและเป็นเอกลักษณ์ของล าพูนคือ การขบัเคลือ่นการฟืน้เมอืง  

โดยการใช้งานวิจัยเป็นตัวขับเคล่ือนและเปิดพื้นที่ให้คนเข้าไปแก้ไขปัญหาแลกเปล่ียนพูดคุยร่วมกัน ประเด็น

ที่เป็นตัวน าร่องกับภาคส่วนต่างๆ คือ เรื่องความม่ันคงทางอาหาร เกษตรอินทรีย์ ส่วนการปฏิรูปที่ดินเป็น

ประเด็นร่วมที่ก าลังขับเคล่ือนไปท างานร่วมกับเชียงใหม่ 

ล าพูนเป็นเมืองล าไยแต่ทุกวันนี้กระบวนการผลิตและการตลาดถูกควบคุมโดยพ่อค้าคนจีนและ

เวียดนามบางส่วนไม่ได้คุมเรื่องการตลาดอย่างเดียวแต่คมุตั้งแต่โปรแตสเซี่ยมในดิน กระบวนการผลิตโดยใช้

สารเคมี ปุ๋ยเคมี โดยมีนายหน้าเป็นคนดูแลแต่เบื้องหลังคือทุนจากประเทศจีน 

                                                           
46

 ล าพนูเป็นจงัหวดัแรกทีเ่กิดนิคมอตุสาหกรรม  ล าพนูมีพฒันาการของการต่อสูช้าวไร่ชาวนาของนกัเรียนนกัศึกษา ประชาชน มาก่อน มีการ
รวมตวัของข้าราชการและเอ็นจีโอ ในกลุ่มล าพูนเสวนาเพราะฉะนัน้ล าพูนจะมีภาคประชาสงัคมที่หลากหลายแต่จะมีการพูดคุยเจรจากนั
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีพฒันาการมาตัง้แต่ล าพูนเสวนามาจนถึงปัจจุบนัในชื่อว่า “สถาบนัวิจัยหริภญุชยั” เป็นพืน้ที่กลางส าหรับหลายๆ
ภาคีมาแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนั 
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 สถิติการฆ่าตัวตายของล าพนูเป็นอันดับ 1 ของประเทศ อุบัติเหตุในเขตนิคมอุตสาหกรรมสูงมาก ผู้ติด

เชื้อ HIV หน้าใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้ออายุน้อยเกิดจากพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอนโดยไม่ป้องกัน 

งานรอ้น 

 -โรงไฟฟ้าขยะชีวมวลสร้างความแตกแยกให้กับชุมชน 

งานอุน่ 

 -มีข้อมูลวิจัยว่าสารพิษในการเกษตรมีมากที่สุดในกลุ่มเยาวชนไม่ใช่ในกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่ม

ผู้บริโภคมีการท าวิจัยในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและพฤติกรรมการบริโภค เอาดิน น้ า 

ผลผลิตทางการเกษตรไปวิเคราะห์โดยใช้ห้องปฎิบัติการทดลองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลที่ออกมาคือ

เกษตรกรมีความเสี่ยงน้อยกว่าเยาวชนซึ่งอยู่ในสถานศึกษาแต่ปัญหานี้ไม่มีคนท างานต่อ  

 -การรวมกลุ่มกันจัดการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องปัญหาขยะ การจัดการน้ า   

การจัดการหมอกควัน เรื่องของนกยูงที่คนพยายามจะเปล่ียนวิถีชีวิตของนกยูงออกจากป่าเพื่อเอามาเป็นสิ่ง

ดึงดูดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว 

งานเย็น 

 -เรื่องของการด ารงอยู่ของไร่หมุนเวียนชุมชนปกากะยอถูกคุกคามจากพืชเศรษฐกิจแผนใหม่ การกั้น

เขตของเทศบาล 

ประเด็นที่โดดเด่น 

- เกษตรกรรมยั่งยืน ความม่ันคงทางอาหาร   เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นแกนน าใน 

การจัดงานสมัชชาสุขภาพ สามารถใช้งบประมาณจากสมัชชาสุขภาพเข้ามาหนุนในเรื่องของทรัพยากร และ

การจัดการขยะโดยชุมชน  

ภาคปฏิบัติการมีการท านาอินทรีย์ขับเคล่ือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเกษตรกรรมยั่งยืน  มีผลผลิต

และการแปรรูป   สามารถน าไปแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในเรื่องของการท าเกษตรอินทรีย์ที่มีศูนย์เรียนรู้ที่เป็น

รูปธรรมสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการท าปุ๋ย การท าพืชกระเทียมหัวใหญ่ การท าให้ข้าวปลูกในพื้นที่

เมืองได้อย่างไร มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม    

ประเด็นที่ยังท าน้อย 

 เรื่องคนพิการ  คนไร้รัฐ   คนพลัดถิ่น  ชุมชนเมือง  คนไร้บ้าน   สิทธิมนุษยชน   การเมือง

ประชาธิปไตย 

ประเด็นร่วมระดับภาค 

 เกษตรอินทรีย์  การคุ้มครองผู้บริโภค  ชนเผ่า ชาติพันธุ์   เรื่องสุขภาพ  ทรัพยากร ปัญหาที่ดิน 

ขบวนภาคประชาสังคมล าพูน มีองค์กรหลายองค์กรที่ช่วยขับเคล่ือนงานทั้งในระดับพื้นที่และเชิง

นโยบาย เช่น สภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.) สมัชชาสุขภาพ เป็น

ต้น และมีเวทีล าพูนเสวนา (Lamphun Forum) ที่เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปล่ียน พูดคุยประสบการณ์การ

ท างานของภาคประชาชน  มีแนวทางในการเสริมศักยภาพให้กับข่ายคนรุ่นใหม่ เช่น โรงเรียนผู้น า การ

ส่งเสริมงานวิจัยท้องถิ่นในประเด็นการจัดการทรัพยากร เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการด้านสุขภาพ   มี

แนวทางในการเสริมศักยภาพให้กับขา่ยคนรุ่นใหม่ เช่น โรงเรียนผู้น า การส่งเสริมงานวิจัยท้องถิ่นในประเดน็

การจัดการทรัพยากร เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการด้านสุขภาพ   มีทุนสนับสนุนจากสมัชชาสุขภาพ สถาบัน

ทิศทางไท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   มีพื้นที่

รูปธรรมในการศึกษาดูงาน เช่น เกษตร ป่าชุมชน การจัดการที่ดิน การจัดการสวัสดิการโดยชุมชน การ

จัดการสุขภาพโดยใช้แพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

องคก์รเครอืขา่ย 
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 สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดล าพูน ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านสันตับเต่า  เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัด

ล าพูน   ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดล าพูน สมาคมสถาบันวิจัยหริภุญชัย47 สภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทยสาขาจังหวัดล าพูน  สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน   กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  สมาคมชาว

ยอง   กลุ่มอาสาสมัครอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ  สื่อชุมชนจังหวัดล าพูน  สมาคมพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน  เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดล าพูน  เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล าพูน  เป็นเครือข่ายภาค

ประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย  สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 

   

พะเยา 

จังหวัดพะเยามีประวัติศาสตร์มีอายุมากกว่าเชียงใหม่ 920 ปี มีพื้นที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 477,100  คน (พ.ศ. 2560) การปกครองแบ่งออกเป็น  9  อ าเภอ  ได้แก่ เมืองพะเยา จุน เชียงค า 

เชียงม่วน ดอกค าใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง ภูกามยาว     68  ต าบล 779  หมู่บ้าน การปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีจ านวน 

72 แห่ง ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลต าบล 36 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   

สถานการณ์ 

พะเยาก าลังเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนที่จะเข้ามาเรื่องของการค้าขนาดใหญ่ก าลังจะเปิดตอนนี้มี 2 แห่ง 

แต่ท าให้ร้านค้ารายย่อยในจังหวัดปิดตัวไปหลายร้านและท าให้เกิดการเสียชีวิตรายสัปดาห์เพราะสองห้างนี้

อยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดกลับรถท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย   ประสบปัญหาภัยแล้ง การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 

ยางพารา ท าให้เกิดการรุกพื้นที่และเปล่ียนวิถีชีวิตชุมชน เกิดสถานการณ์เด็ก/เยาวชนท้องไม่พร้อม ระบบ

บริการสุขภาพไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอกับปัญหาในพื้นที่  ยังไม่สามารถจัดการปัญหาหมอกควันได้ 

งานร้อน  

 -ผลกระทบจาก AEC ผลกระทบจากเส้นทาง R 3 A เป็นผลกระทบที่มีมาหลายปีแล้ว มีทั้งเรื่องการ

คาดเดาแนวเขตว่าถนนจะมาทางไหน การปั่นราคาที่ดิน เรื่องของการศูนย์เสียประโยชน์จากการใช้ที่ดิน 

เรื่องของการเปล่ียนวิถีการผลิตซึ่งคาดเดาว่าพื้นที่น่าจะผ่านเวียงลอ อ าเภอจุน พื้นที่ของเวียงลอเป็นพื้นที่

ปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย แต่ตอนนี้ที่ดินถูกกว้านซื้อไปแล้วเป็นแนวเขตที่คาดเดาว่าจะเป็น

พื้นที่ R 3 A ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการทับซ้อนในการใช้ประโยชน์ของที่ดินระหว่างชาวบ้านกับรัฐ 

-ผลกระทบจากการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของพะเยามีการเตรียมเส้นทางมอเตอร์เวย์ 

เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย แล้วพาดผ่านพื้นที่ของอ าเภอแม่ใจชุมชนโดนผลกระทบโดยตรงประมาณ 3 

ต าบล มีการส ารวจออกแบบในการจัดท าเส้นทางเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบเป็นการชดเชยในลักษณะของการชดเชยราคาประเมินตามราคากลางที่กรมที่ดินให้ ในขณะที่

ความเป็นจริงพื้นที่ที่สูญเสียไปมีมูลค่าที่มากกว่าแล้วเป็นการแบ่งที่ดินแบ่งชุมชนแบ่งความเป็นพี่เป็นน้องใน

ชุมชนออกจากกันบนเส้นผ่านมอเตอร์เวย์ 

                                                           
47

 เป็นศูนย์รวมการท างานในประเด็นต่างๆ วฒันธรรม งานวิจัย การขบัเคลื่อนเกษตรมีการประชุมกันทุกเดือนน าเอาปัญหาสถานการณ์ 

ภาพรวมของจังหวดัล าพูนมาขบัเคลื่อนร่วมกนั มีประเพณีอนัหน่ึงที่คิดว่าเป็นเร่ืองดีอย่างเราท างานแต่ละโครงการถา้มีเงินเหลือเราจะเอามา
เป็นกองกลางถา้ยงัไม่มีโครงการใหม่เขา้มาเงินกองกลางนี้จะไว้ส าหรับประชมุ พบปะแลกเปลีย่น ทกุเดือนจะตอ้งมีงานกลายเป็นว่าท าใหเ้รามี
ตวัตนเวลาเราขบัเคลื่อนงานคนจะมองว่าเรามีทัง้ภาควิชาการ  มี สกว.ท้องถ่ิน หน่วยงานที่สนบัสนนุไม่ว่าจะเป็นอบจ . เกษตรและสหกรณ์
(กส)หรือหน่วยงานทอ้งถ่ินเขาจะเห็นความหลากหลายในเร่ืองของขอ้มูลทางวิชาการ        
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-ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตภาคการเกษตรจากการรวมกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามา

สนับสนุนเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งต้นทุการผลิตที่สูงขึ้น ตอนนี้เกษตรทางเลือกลดน้อยลงเมื่อก่อน

เคยมีศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านตอนนี้เริ่มหายไปเกิดจากนโยบายการปลูกพืชเศรษฐกิจท าให้ต้นทุนการผลิต

สูงขึ้นรวมทั้งรายได้ที่ลดลง  ตอนนี้ภาคเกษตรต้องพึ่งพิงรัฐเพียงอย่างเดียวซึ่งมีนโยบายตั้งแต่เรื่องการ

ประกันราคาพืชผล การชดเชย จนลืมวิถีดั้งเดิมไป  เรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนที่ตามมาตอนนี้ทุกชุมชนถ้า

ดูเรื่องของรายได้กับหนี้สินปรากฏว่ามีความต่างอย่างชัดเจนระหว่างหนี้สินกับรายได้ของชาวบ้าน 

-การจัดการทรัพยากร มีเรื่องของสิทธิชุมชนที่เข้าไปจัดการเรื่อง ดิน น้ า ป่า ในพื้นที่ เช่น การจัดการ

กว๊านพะเยา  มีเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยาท าเรื่องของการอนุรักษ์แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดกลับไป

อยู่ในมือหน่วยงานของรัฐกว๊านพะเยาถูกจัดการโดยองค์กรที่เป็นรัฐถึงประมาณ 7- 8 หน่วย ยังไม่นับรวม 

อพท.ที่อยู่นอกพื้นที่   

-ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นประเด็นร่วม 

- ผู้สูงอายุที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับบ้าน ในขณะที่พะเยาตอนนี้เริ่มปรากฎเป็นสังคม

ผู้สูงอายุในหลายพื้นที่มีผู้สูงอายุเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และมีการท านโยบายโรงเรียนผู้สงูอายุ  เช่น เอาผู้สูงอายุ

ที่ควรจะเป็นปราชญ์ เป็นคลังปัญญาให้ชุมชนไปเป็นคนที่จะต้องไปเรียนรู้ไปเป็นนักเรียน 

-การเข้าถึงระบบบริการพะเยามีเขตพื้นที่ที่ติดชายแดนบ้านฮวก ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้ง

แรงงานอพยพที่เข้ามาท างาน ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยาจะมีแรงงานเข้ามาท างานเยอะสิทธิการเข้าถึง

บริการแทบจะไม่มีสิทธิเข้าถึง  โดยเฉพาะพื้นที่บ้านฮวกเป็นพี่น้องจากลาวที่ข้ามเข้ามาท างานเสร็จตอนเย็น

ข้ามกลับเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวตอนนี้ก าลังจะเปิดเป็นด่านการค้าชายแดนตรงนี้ก าลังจับตามองว่าเปิดเขต

การค้าชายแดนบ้านฮวกแล้วชุมชนจะได้อะไร  

-ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นปีที่แล้วโดนเรื่องสภาวะน้ าแห้งของกว๊าน

พะเยา เกษตรกรต้องเปล่ียนปฏิทินการผลิตทั้งหมดเพราะสภาพฤดูการถูกเปล่ียนไปทั้งหมดจากสภาวะการ

เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

-การจัดการขยะเราไม่สามารถหาที่ที่จะจัดการขยะได้  มีบางชุมชนมีชุดความรู้เรื่องการจัดการขยะ

โดยชุมชนในการที่จะขัดแยกและจัดการขยะให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าแต่สิ่งเหล่านี้ถูกปฏิเสธจากชุมชน มอง

ว่าการจัดการความรู้เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านจัดการแต่เป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่น  ท าให้เห็นว่า

บางครั้งความเข้าใจของพี่น้องในชุมชนมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาถูกท าให้มีความรู้สึกแบบ

นั้น 

-หมอกควันพะเยาอยู่ติดกับเมืองงาวของล าปางมีผลกระทบร่วมกันหมอกควันหายไปช่วงหนึ่ง แต่

หลังจากวันที่ 16 เม.ย.หมอกควันกลับมาอีก  มีการเผาไร่ทุกชุมชน ในสถานการณ์แบบนี้เรามีพื้นที่ในการ

ท างานร่วมมีกลุ่มองค์กรประชาสังคมที่ดั้งเดิมคือ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มีกลุ่มองค์กรที่ยังคงอยู่และ

ท างานอยู่ประมาณ 30 องค์กร ซึ่งเยาวชนครอบครัว การจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากร การจัดการสิทธิ การ

กระจายอ านาจ  

ประเด็นร่วม 

1.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า โดยชุมชน สิ่งที่จะท าคือจัดการชุดความรู้ของชุมชนใน

การจัดการ การจัดการกว๊าน การจัดการป่าชุมชน   และการจัดการป่ามีชีวิตของต าบลออย อ าเภอปง 3 เรื่อง

นี้จะต้องท าชุดข้อมูล ให้เกิดรูปธรรมในเชิงวิชาการเพื่อยืนยันกับหน่วยงานว่าสิ่งที่ชาวบ้านท าได้ผลแบบนี้

แล้วเราจะท าเป็นนโยบายระดับจังหวัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนน าไปขับเคล่ือนต่อ  

2.การพัฒนาเด็กประถมวัยเราถูกระบบท าให้เด็กต้องแข่งขันตั้งแต่เรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็ก

ประถมวัยไม่ได้พัฒนาเฉพาะตัวเด็กแต่ไปพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองและคนรอบข้างของเด็กทั้งหมด     
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3.เกษตรเป็นธรรมและยั่งยืน ถ้าจะสู้กับระบบเศรษฐกิจทั้งหมดการค้าขายเราสู้ไม่ได้แต่เรามีต้นทุน

เรื่องเกษตรแต่จะท าอย่างไรจะยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่ามีทางเดียวที่จะท าได้คือท าเกษตรวิถีอินทรีย์

หรือเกษตรปลอดภัยซึ่งจะตอบโจทก์เรื่องคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชน  

ขบวนภาคประชาสังคมพะเยา   ภายใต้การขับเคล่ือน 7 วาระคนพะเยา เครือข่ายประชาชน เอ็นจีโอ 

นักวิชาการได้รับการยอมรับจากส่วนราชการมากขึ้น มี “เครอืขา่ยสรา้งบา้นแปงเมอืง” เป็นกลไกกลางในการ

ขับเคล่ือนงานของภาคประชาชนระดับจังหวัด ยังขาดทีมยุทธศาสตร์ที่จะวิเคราะห์การขับเคล่ือนงานที่เป็น

กระบวนร่วมกัน ยังคงเน้นการท างานร่วมกันตามกิจกรรมเท่านั้น คนท างานที่เป็นแกนน าเครือข่ายประชาชน

มีมากและหลากหลายเครือข่าย มีกิจกรรมและเวทีตรงกลางที่ได้มีโอกาสมาพบปะกันอย่างต่อเนื่อง  เอ็นจีโอ

มาเข้าร่วมขบวนขับเคล่ือนตรงกลางลดลง จึงต้องหาแนวทางในการขยายเครือข่ายให้มีมากขึ้น  มี

งบประมาณจากนโยบายประชารัฐ พอช. และสมัชชาสุขภาพลงมาสนับสนุนขบวนจังหวัด  มีตัวอย่างที่เป็น

พื้นที่ในการท างานที่เป็นรูปธรรมหลายประเด็น 

การส่งต่อและการเผยแพร่บทเรียนดีๆ ในระดับจังหวัดยังมีน้อย จึงต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ

สังเคราะห์บทเรียนการท างาน  

องค์กรเครือข่าย  

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา   เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา   เครือข่ายแม่หญิงพะเยา สถาบัน

ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา   เครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา48 สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา  

ส านักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ฯลฯ  

 

แพร ่

พื้นที่ 6,538.598  ตร.กม.ประชากร 447,564 คน (พ.ศ. 2560) การปกครองแบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ  

ได้แก่ เมืองแพร่  ร้องกวาง  ลอง  สูงเม่น  เด่นชัย สอง  วังชิ้น หนองม่วงไข่  78  ต าบล  645  หมู่บ้าน การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 84 แห่ง  ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 25 

เทศบาลต าบล 57 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์   

 แพร่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีทั้ง ป่าไม้ วัฒนธรรม มี

ทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินทางสิ่งแวดล้อม  มีพื้นที่ท าการเกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขามีพื้นที่ราบไม่มากมี

พื้นที่ท าการเกษตรประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์  มีการขอคืนพื้นที่ป่าตามค าสั่งของ คสช. ที่64/2558 และแผน

แม่บทป่าไม้ จ.แพร่ ที่ขอคืนพื้นที่ 59,102 ไร่ใน อ.เด่นชัยและร้องกวางที่ถูกตัดต้นยาง เป็นเมืองอุตสาหกรรม

ไม้แต่รัฐได้มีการประกาศชนิดไม้หวงห้าม 

-การสร้างเขื่อนยมบน ยมล่างที่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่รอบเขื่อนและส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรป่าไม้ 

-ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่าในที่ต่าง ๆ เป็นปัญหาซ้ าซ้อนมานานบางส่วนไม่ได้ใช้

ประโยชน์ท าแล้วละทิ้งไปจะเห็นพื้นที่เขาหัวโล้นหลายที่   

-ทรัพยากรน้ าแพร่มีแม่น้ ายมถึงเวลาหนึ่งจะแห้ง มีแม่น้ าสาขา 17 สาขาจะต้องบริหารจัดการน้ าให้

ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะทั้ง 17 สาขาย่อยมารวมที่แม่น้ ายม การท่วมของแม่น้ ายมเกิดจากการไหลมารวมกัน

ของแม่น้ าสาขาย่อยการบริหารจัดการน้ าเป็นประเด็นร่วมที่ทาง อบจ.เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ  

-เศรษฐกิจจะมีเรื่องของเกษตร เช่น ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ล าไย การเลี้ยงหมู่ ไก่ โคด า   

                                                           
48 พะเยำมพีื้นทีก่ลำงใชช้ือ่เครอืขำ่ยสรำ้งบำ้นแปลงเมอืงพะเยำคอืเอำคนทีเ่ป็นหวัขบวนของแต่ละหน่วยแต่ละองคก์รเขำ้มำอยู่ในเวทเีดยีวกันมำ
พดูคุยกนัทุก 1-2 เดอืน  จะมเีวทมีำปรกึษำประชุมร่วมกนั ในวงต่ำงๆ ตำมเงือ่นไขแหล่งงบประมำณ เช่น ศปจ พมจ   
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-อุตสาหกรรมครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน  

-การศึกษาตอนนี้มีมหาวิทยาลัยเข้ามา 2-3 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

-แรงงาน มีแรงงานในระบบอยู่ 300,000 คน แรงงานนอกระบบประมาณ 200,000 คน เรื่องแรงงาน

ต่างด้าวเป็นประเด็นส าคัญของจังหวัด เนื่องจากมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนจึงมีการว่างงานน้อยเพราะจะมี

งานท าอยู่ตลอดหลังจากที่ท าการเกษตรแล้วตรงนี้เป็นรายได้ของเศรษฐกิจในชุมชนของครอบครัว 

ประเด็นร่วม49  คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านสังคม  

-ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คือ เรื่องขยะ หมอกควัน การรุกล้ าที่ป่า ป่าไม้ถูก

ท าลาย ภัยพิบัติ สารเคมี เมืองแพร่เป็นจังหวัดเล็กแต่มีปัญหาขยะเป็นล าดับที่ 8 ของประเทศ มี 32 อบต.ไม่มี

แหล่งก าจัดขยะของตัวเอง จะมีแหล่งก าจัดขยะอยู่ที่เดียวจึงท าให้เกิดผลกระทบกับคนในพื้นที่ที่เป็นบ่อทิ้ง

ขยะชุมชนไม่ยอมให้เอกชนมาใช้พื้นที่ท าให้เกิดวิกฤตแต่มองเห็นโอกาสเพราะการจัดการขยะของชุมชน

จากการที่ให้ท้องไม่รับไปก าจัดน าไปทิ้งจุดใดจุดหนึ่งกลายมาท าให้ชุมชนมาจัดการขยะท าให้เกิดเรื่องของ

การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนในท้องถิ่นที่มีปัญหาจึงกลายเป็นลักษณะต้นแบบเป็นการเลียนแบบกันมาก

ขึ้นไม่จ าเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สร้างบ่อเก็บขยะขนาดใหญ่ น าขยะที่เป็นปัญหา 30 กว่าอบต.มา

จัดการโดยคนในพื้นที่โดยการแปลขยะให้มีมูลค่า 

ประเด็นเรื่องการสร้างเขือ่นไม่ใช่ปัญหา แม่น้ าย่อย 17 สาขาถ้าบริหารจัดการได้จะไม่ต้องสร้างเขือ่น

แก่งเสือเต้นจะไม่เกดิ มีภาคประชาชนเข้ามาน าหน้าร่วมกบัท้องถิน่ส่วนราชการมาร่วมกบัประชาชนถ้าเปน็ไป

ได้แพร่น่าจะเป็นตัวอย่างในการจัดการลุ่มน้ าย่อยกับพื้นที่ในภาคเหนือ 

-ประเด็นหมอกควัน 2-3 ปีนี้มีสถานการณ์ที่น้อยลงเพราะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวน้อยลงไม่ว่าจะเป็น 

ข้าวโพด ลดในเรื่องของการเผาซาง 

-ประเด็นภัยพิบัติ ประมาณ 4-5 ปีมาปัญหาน้ าท่วมในเมืองแพร่ลดไปหายไป เรามีการบริหารจัดการ

น้ าโดยเฉพาะสาขาย่อย 17 สาขา จะมีเจ้าภาพของแต่ละสาขาโดยแบ่งภารกิจโดยมีภาคประชาสังคมเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการจัดการ 

-เรื่องสังคม ยาเสพติดแพร่เป็นทางผ่านจะเจอปัญหาเรื่องของการส่งถ่ายสารเสพติด แพร่เป็นเมืองที่

บริโภคแอลกอฮอร์ สูงเนื่องมีแหล่งผลิตเป็นที่ยอมรับของทั่วประเทศเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้ชุมชนสูงดูจาก

ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีท้องถิ่นบางที่ภาษีสูงมาก   

-เรื่องผู้สูงอายุ แพร่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีผู้สูงอายุสูง  

ประเดน็ขบัเคลือ่นระดบัจงัหวดั 

 การจัดการขยะ  ผู้สูงอายุ การจัดการที่ดนิ  การอนุรกัษว์ัฒนธรรม   แพทยแ์ผนไทย แพทย์พืน้บ้าน 

ขบวนภาคประชาชนและขบวนจังหวัดที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเชื่อมการท างาน

ร่วมกันผ่านเครือข่ายภาคประชาสงัคมจังหวัด (คปจ.) มีการรวมตัวของ 14 เครือข่ายตามประเด็นงาน มีขบวน

จังหวัดในรูปแบบ คปจ. ที่เป็นกลไกจัดตั้งจากรัฐ  มีเครือข่ายประชาชนในระดับต าบลที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่มา

ช่วยสานงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามข่ายประเด็นงาน เช่น งานที่ดิน สวัสดิการได้รับงบจาก 

พอช. งานภาคประชาชนได้รับงบสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง งานด้านสุขภาพ เกษตรได้รับงบ

                                                           
49

 ภาคประชาสงัคมไดมี้การหารือกนั จะท าอย่างไรการท างานจะไม่ซ ้าซ้อนกนัมีพืน้ทีท่ างานร่วมกนั ประมาณ 10 กลุ่มองค์กรมีมติร่วมกนัว่า
จะตัง้เป็นสมาคมและจะท างานภาคประชาสงัคมร่วมกัน อยู่ในขัน้ตอนการจดทะเบียนเพื่อจะเกิดสมาคมในการพฒันารูปแบบโดยมีภาค
ประชาสงัคมรวมตวักนั และมีการบริหารจดัการเครือข่ายภาคประชาสงัคมกระบวนการ ท างานของกลุ่มองค์กรสนบัสนนุต่างๆ พอช. สช. สสส.
จนถึงปัจจุบนันีเ้ป็นสถานการณ์ร่วมแต่ยงัมีการด าเนินงานของเครือข่ายต่างคนต่างท า แหล่งทุน งบประมาณ จะท าอย่างไรใหเ้กิดความเข้าใจ
ในการท างานร่วมกนั  
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สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีฐานองค์ความรู้ตามประเด็นงานทีท่ า  

มีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษามาช่วยสนับสนุนการท างาน 

องคก์รเครอืขา่ย 

 สภาองค์กรชุมชน  สมัชชาสุขภาพ  สมาคม อสม.  ศูนย์ประสานงาน  สภาเกษตร  สมาคมผู้สูงอายุ  ประชาคม

สร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่  เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี เอดส์ แพร่  เครือข่ายที่ดินจังหวัดแพร่  สถาบันปู๋มพญา 

จังหวัดแพร่  ศูนย์ประสานงานภาคีจังหวัดแพร่ กลุ่มเบาวชนตะกอนยม  กลุ่มเตาปูนรักษาป่า  ฯลฯ  

 

เชยีงราย 

 พื้นที่ 11,678.369 ตร.กม.ประชากร 1,287,615 คน (พ.ศ. 2560)  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่ง

ออกเป็นระดับอ าเภอ จ านวน 18 อ าเภอ ได้แก่ เมืองเชียงราย เวียงชัย เชียงของ เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน 

เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า     พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว   เวียงเชียงรุ้ง 

ดอยหลวง ระดับต าบล จ านวน 124 ต าบล และระดับหมู่บ้าน จ านวน 1,751 หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มี 144 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 72 เทศบาล

ต าบล 70 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  

งานร้อนฉ่า  

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ คือ ประเทศลาวเขตแดนคือ

แม่น้ าโขง ประเทศพม่ามีแม่น้ าสายเป็นเขตแดน ปัจจุบันเชียงรายก าลังจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต    

ชุมชนก าลังถูกทอดทิ้งแม้ว่าจะมีการพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาในระบบของชุมชนแต่เป็นการพัฒนารอบเขต

เศรษฐกิจพิเศษชุมชนจะถูกทอดทิ้งเรื่องการพัฒนาแบบไม่มีแบบแผน มีการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อจะน าไปท า

เขตเศรษฐกิจพิเศษในอ าเภอเชียงของ ต าบลบุญเรือง 

 -ปัญหาจากการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอันน าไปสู่ปัญหาชุมชนถูกทอดทิ้งให้เป็นเหยื่อการพัฒนา

แบบไม่มีแบบแผน 

 -ปัญหาการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ าโขงที่ด าเนินการโดยประเทศจีนเพื่อให้เรือขนาด 500 ตันกลอส 

สามารถเดินทางขนส่งสินค้าได้ตลอดปี 

 -ปัญหาการรุกพื้นที่ชุ่มน้ าเอาไปเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 -ปัญหาสถานะบุคคล(ทะเบียนราษฎร/สัญชาติ/คนเข้าเมือง) 

งานรอ้น 

 -ปัญหายาเสพติด ชุมชนละเลยไม่สนใจเรื่องยาเสพตดิ 

 -ปัญหาการอพยพ(แรงงาน) อพยพจากพม่า ลาว และอพยพจากคนในชุมชนเข้ามาแออัดในชุมชน

เมืองเป็นปัญหาลูกโซ่ ชุมชนบนดอยถ้าขึ้นไปจะเจออยู่ 2 ช่วงอายุ คือ วัยเด็ก กับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

เป็นชุมชนผู้สูงอายุทั้งจังหวัด 

 -ปัญหาการลุกล้ าพืน้ที่ปา่สงวน 

 -ปัญหาที่ดินท ากิน 

 -ปัญหาการเบี่ยงเบนวฒันธรรม อัตลักษณ์เดิมหายไปหรอืท าประเพณีในลักษณะการท่องเที่ยว เช่น 

การโล้ชิงชา้ โยนลูกข่าง  

 -ปัญหาการศึกษา ปัญหาการเขา้สู่ระบบสาธารณสขุมูลฐาน ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร 

ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

งานอุน่ 
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 -ปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงรายตอนนี้มีกลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ของพี่น้องเกาหลีเหนือเข้ามา

ทางด่านเชียงแสน 6 ปีที่ผ่านมาเข้ามาทางด่านเชียงแสนแล้วเดินไปให้ต ารวจจับจากนั้นสถานทูตของเกาหลี

ใต้จะมารับตัวแล้วส่งไปอยู่เกาหลีใต้ แต่ระยะทางจากเกาหลีเหนือมาถึงประเทศไทยจะเกิดกระบวนการ

การค้ามนุษย์ปัจจุบันไม่ได้ขึ้นที่เชียงแสนแต่มาขึ้นที่เชียงของ  ปัจจุบันพัฒนาการการค้ามนุษย์ในจังหวัด

เชียงรายกลายเป็นต้นทาง ถ้าในประเทศไทยจะเป็นนครสวรรค์ พิษณุโลก กรุงเทพฯ ลงไปที่หาดใหญ่ เบตง 

ต่างประเทศคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  

 -ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาต ิมีการแย่งชิงทรพัยากรป่าไม้ ที่ดิน น้ า  ปัญหาที่อยู่อาศัย

(ชุมชนเมือง) ปัญหาความรนุแรงในครอบครัว  ปัญหาโรคเอดส ์

งานเยน็ 

 -ปัญหาการเขา้สูว่ัยผู้สูงอาย5ุ0(ถูกทอดทิ้ง) 

องคก์รเครอืขา่ย 

 มูลนิธิกระจกเงา  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชากรบนพื้นที่สูง ชุมชนเก๊าผะญา   

สมัชชาสุขภาพ  องค์กรAdra   องค์กรPlan  สภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย สมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย   ม่อน

แสงดาว   สภาคนฮักเจียงราย  ศูนย์ประสานงานพัฒนาภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงราย   ศูนย์ลูกหญิง  เครือข่ายผู้สูงอายุ 

จังหวัดเชียงราย  กลุ่มรักษ์เชียงราย  เครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย  เครือข่ายหมอเมือง  เครือข่ายชาติพันธุ์

จังหวัดเชียงราย   เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย   เครือข่ายชุมชนรักป่าและแม่น้ าจังหวัดเชียงราย  เครือข่าย

เกษตรกรดอยยาว ดอยผามนจังหวัดเชียงราย  เครือข่ายชาวนาอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย เครือข่ายโรงเรียนชาวนา

พุทธเศรษฐศาสตร์  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย   เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงราย   มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ าโขง  ไร่เชิญตะวัน  ฯลฯ  

 

เชียงใหม่ 

 เชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร (12,566,910 ไร่) มีพื้นที่ป่า ภูเขาประมาณ 

82.74 เปอร์เซน - ประชากร 1,746,840 คน (พ.ศ. 2560)  จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 25 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม       อ าเภอเชียงดาว อ าเภอ

ดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริมอ าเภอสะเมิง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอพร้าว      อ าเภอสันป่า

ตอง  อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย       อ าเภอหางดง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า อ าเภออมก๋อย อ าเภอ

สารภี อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่วาง  อ าเภอแม่ออน อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอกัลยาณิวฒันา  

204 ต าบล 2,066 หมู่บ้าน    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน 210 แห่ง ประกอบด้วยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนคร

                                                           
50

 จงัหวดัเชียงรายมีหมู่บา้นญีป่ ุ่ น   หมู่บา้นสิงคโปร์อยู่ทีแ่ม่สาย ต าบลเวียงพางค า ในหมู่บา้นจะมี 2 สญัชาติ แม่เป็นไทใหญ่พ่อเป็นสิงคโปร์ 
ส่วนญี่ปุ่ นตอนนีส้ถานการณ์ยงัน่ิงอยู่แต่จะมีนโยบายเปิดกว้างในอนาคต อบจ.อยากจะใหเ้ปิดเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่ น นโยบายของรัฐก าลงัจะเปิด
พืน้ทีใ่หป้ระเทศของเรากลายเป็นแหล่งสถานที่รับเลีย้งดูผูส้งูอายจุากต่างประเทศทีเ่กษียณอายมุาอยู่อย่างถูกตอ้งดว้ยการแต่งงานกบัคนไทย
ซ่ึงนโยบายของกระทรวงก าลงัจะเปิดพืน้ที่ให้เป็นเหมือนกบัศูนย์ดูแลผูสู้งอายใุห้กบัคนต่างชาติซ่ึงเป็นเร่ืองที่ตอ้งเฝ้าระวงักนัต่อไปนโยบายที่
มองแต่เม็ดเงินเป็นหลกั เช่น การท่องเทีย่วแต่ก็ท าลายวฒันธรรมไปเยอะ  ตอนนีเ้ร่ืองผูส้งูอายทีุเ่ขา้มาอยู่ในเมืองไทยเยอะส่วนหน่ึงตอ้งการที่
เม็ดเงินอีก 8 ปี ข้างหน้าของเราจะเป็น 20 เปอร์เซนต์   ฝ่ายที่ตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจพยายามทีจ่ะดึงคนต่างชาติเข้ามา วฒันธรรมไทยอีก
อย่างที่เอื้อกบัคนญี่ปุ่ นคือบ าเหน็จบ านาญของคนญี่ปุ่ นเอาไปใช้ในประเทศไม่พอใช้แต่สามารถเอามาใช้ในประเทศไทยได ้องค์กรที่ท างาน
ดา้นผูส้งูอายเุชิงพฒันาหายากแต่องค์กรดา้นสงเคราะห์มีจ านวนมาก  



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

90 

เชียงใหม่) เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 116 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 89 แห่ง ที่เหลือเป็น

พื้นที่เกษตรพื้นที่อาศัย มี 25 อ าเภอ 204 ต าบล   

สถานการณ์  

ความไม่ม่ันคงในสิทธิที่ดินของชุมชนในรายที่เป็นเกษตรกรพื้นราบและในพื้นที่สูง อันเนื่องมาจาก

นโยบายทวงคืนผืนป่าที่รัฐต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าอีกร้อยละ 40 แต่มีผลกระทบกับคนที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึ 

นโยบายการจัดสรรที่ดินท ากินแต่เกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึงตามเกณฑ์ที่รัฐก าหนด  การเข้ามาของทุน

ต่างชาติน าไปสู่การท าธุรกิจพืชเชิงเดี่ยว เช่น การรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ การเผาตอซังข้าว 

ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน กลายเป็นวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม เมืองโตตามความต้องการของคนภายนอก 

เช่น นักท่องเที่ยวจากจีน ผู้สูงอายุต่างชาติที่เกษียนแล้วย้ายมาอยู่เชียงใหม่ การเกิดแรงงานเคล่ือนย้าย ทั้ง

ในกลุ่มนักศึกษาและแรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัด เกิดการเปล่ียนแปลงของ

ครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังมากขึ้น 

ประเด็นงาน  

 -การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าเขาชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าพี่น้อง

ชนเผ่า 78 เปอร์เซ็นอยู่ในเขตป่า 

 -ปัญหาชุมชนเมือง 

 -ปัญหาแรงงานเป็นแรงงานของประเทศเพื่อนบา้นเข้ามาท างาน 

 -ปัญหาเมือง ขนส่งสาธารณะ  

 -ปัญหาผังเมือง 

 -ปัญหาการศึกษา เชียงใหม่จะถูกอ้างอิงในสาระบบของราชการว่าเป็นเมืองทัพของการศึกษาใน

ระดับภูมิภาคแต่ในข้อเท็จจริงการศึกษามีความเหล่ือมล้ าค่อนข้างชัด คือ ชนบทห่างไกล บนภูเขา ในเมือง ที่

เป็นปัญหาซึ่งเป็นที่มาของการท างานองค์กรภาคเอกชน การท างานประเด็นด้านการศึกษาค่อนขา้งเยอะเกอืบ

ทุกองค์กร    ไม่ได้สร้างโรงเรียนแข่งกับรัฐแต่เป็นวิธีการให้การศึกษากับคนด้อยโอกาสประชาชนที่เข้าไม่ถึง

การศึกษาเราพยายามหาการศึกษาทางเลือกให้ 

 -ปัญหาเรื่องสขุภาพ การเขา้ไม่ถึงการบรกิาร 

 -ปัญหายาเสพติดรุนแรงมากกว่าจังหวัดอื่นรวมไปถึงแหล่งที่มาของแหล่งค้ายา เสพยา จนเชื่อมโยง

ไปถึงภาพลบของพี่น้องชนเผ่า 

 -ประเด็นที่เป็นปัญหาการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะการขยายพื้นที่เยอะจะมีข้าวโพด ถ้าเป็นปัญหา

ที่กระทบในระดับพื้นที่จริง ๆ ตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐที่ทวงคืนผืนป่าเป็นการปฏิบัติทั้งแบบเงียบกับ

ปฏิบัติการที่เป็นข่าว  หน่วยงานที่ท าเรือ่งนี้จะทีเ่ป็นปัญหาร้อนฉ่ากับเป็นโอกาสในการสรา้งความร่วมมือสรา้ง

ความเข้ากับหน่วยงานรัฐที่จะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนหรือองค์กรภาคเอกชนในการท างานเรื่องการ

จัดการทรัพยากรที่ต้องการเห็นการมีส่วนร่วม  

 -เรื่องเกษตรเชื่อมโยงกับการใช้พื้นที่การจัดการทรัพยากรมีความพยายามที่จะหนีจากภาพลักษณ์

จากการเป็นพื้นที่ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวพยายามให้มีเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่พยายามท างาน

เรื่องนี้ 
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ประเดน็รว่มกนั51คือ  1.การพัฒนาเมือง  2.เกษตรปลอดภัยจะท าให้เชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 

3.การศึกษาทางเลือก  ทั้ง 3 เรื่องนี้จะท างานต่อเนื่องและท างานเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงภาค

ประชาสังคม 

มุมมองการท างาน ภาคประชาสังคม  

 - การเพิ่มเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การมองเชียงใหม่ที่ยึดติดกับพื้นที่หรือยึดติดกับภายภาพอัน

ใดอันหนึ่งอาจจะท าให้เราไม่เห็นพลวัตรของการเปล่ียนแปลง ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่

ครอบคลุม เช่น โรงไฟฟ้าขยะชีวมวลที่ล าพูนมาจากความต้องการของเชียงใหม่เนื่องจากปริมาณขยะของ

เชียงใหม่เพราะโรงงานไฟฟ้าขยะถูกออกแบบให้อยู่ในจุดที่ต้องมีขยะปริมาณ 500 ตันต่อวันในรัศมีที่ตั้ง

โรงงานขยะ 100 กิโลเมตร การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ จะแยกเดี่ยวไม่ได้ต้องมองปรากฏการที่เป็นจริง

จ าเป็นต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ  

-ความเป็นเมืองเชียงใหม่กับชุมชนเมือง ถ้าดูทางกายภาพความเป็นเมืองเชียงใหม่มีการขยายแต่จริงๆ แล้ว

คือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์แบบใหม่เริ่มมีความแปลกแยก  

-การเข้าไปในพื้นที่การเกษตรจะเห็นว่าเหมืองฝายหลาย ๆ เหมือง เปล่ียนเป็นพื้นที่ระบายน้ าเสียจาก

หมู่บ้านจัดสรร 

ความเป็นชุมชนเมืองเรายึดติดกับชุมชนแบบเดิมชุมชนที่ล้มเหลวจากภาคการเกษตรหรือถูกไล่จาก

ดอย แต่ชุมชนแบบใหม่เริ่มมีลักษณะที่มีความเป็นอินเดีย หรือการมีไทใหญ่ในเชียงใหม่ ตอนแรกคิดว่าเป็น

ชุมชนล้ีภัยทางการเมือง จริง ๆ แล้วคือการสร้างรัฐใหม่ให้กลมกลืนกับพื้นที่แต่มีอัตลักษณ์ บางทีการมีอัต

ลักษณ์ความเป็นไตอาจจะชัดเจนกว่าไตหรือพม่าก็ได้อย่างการสร้างความเป็นไตในแม่ฮ่องสอนทั้งที่คนไตใน

แม่ฮ่องสอนมีไม่มากประเด็นเหล่านี้เป็นภาวะของการเปล่ียนแปลงในเมืองเชียงใหม่เราอาจจะต้องใส่ใจเรื่องนี้  

ปรากฏการชุมชนเมืองที่เปล่ียนไปเราจะท าความเข้าใจกับปรากฏการนี้อย่างไรจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งสรา้ง

เครือข่ายสร้างองค์กรใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ เรามักจะบอกว่าประชาสังคมต้องเป็นภายใต้สัญชาติไทยคน

ไทยแต่การสร้างการเปล่ียนแปลงชุมชนใหม่องค์กรเหล่านี้ไม่ถูกเอาเข้ามาร่วมการจัดการชุมชนเมืองใน

เชียงใหม่ 

องคก์รเครอืขา่ย  

 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง   สภาชนเผ่าพื้นเมือง   กพอ.ภาคเหนือ  กป.อพช.ภาคเหนือ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV 

ภาค, จังหวัด  ศปจ. คปจ.  เครือข่าย+สภาการศึกษาทางเลือก  เครือข่ายประชาคมงดเหล้าเชียงใหม่   สมาคมพัฒนา

ชุมชนภูเขา   มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท สถาบันพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   โฮงเฮียนสืบสาน   มูลนิธิภูมิปัญญา  กลุ่มชาติ

พันธุ์   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน   มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  มูลนิธิรักษ์ไทย  มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและ 

สวล.  ฯลฯ  

  

นา่น 

พื้นที่ 11,472.072  ตร.กมประชากร 479,838  คน (พ.ศ. 2560  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งการ

ปกครองแบ่งออกเป็น 15 อ าเภอ ได้แก่ เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย ปัว   ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง  

เชียงกลาง นาหม่ืน สันติสุข บ่อเกลือ สองแคว  ภูเพียง  เฉลิมพระเกียรติ   99 ต าบล 890 หมู่บ้าน    การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 100 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง 

                                                           
51

 ภาพรวมของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ใช้ความเป็นพลเมืองเชียงใหม่เราเร่ิมตัง้แต่ปี 2553 ท าประเด็นจังหวดัจดัการตนเองอนันีเ้ป็นตวัฐานที่
ขยายไปสู่จงัหวดัอืน่มีภาคีมากกว่า 40 จงัหวดัเป็นประเด็นทีท่า้ทายของการปกครองตนเองภาคประชาสงัคมและภาคประชาชน เชียงใหม่จะมี
ภาคีเชียงใหม่จัดการตนเองประมาณปี 2556-2557 มีการรวมตวักันเป็นสภาพลเมืองด้านสขุภาพเป็นตวัเร่ิมแล้วขยบัมาเป็นประเด็นสภา
พลเมืองจะเป็นตวัหน่ึงจะเป็นพืน้ทีร่่วมของเชียงใหม่ท าประเด็นต่าง ๆ ร่วมกนั   
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เทศบาลต าบล 18 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล 80 แห่งมี 15 อ าเภอ 99 ต าบล 890 หมู่บ้าน มี 356 

หมู่บ้านในเขตป่าสงวน 19 หมู่ในเขตอุทยาน มี 8 กลุ่มชาติพันธุ์ มีน้ าต้นทุนให้แม่น้ าเจ้าพระยา 45 เปอร์เซนต์  

สภาพภูมิประเทศ 88 เปอร์เซนเป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบ 12 เปอร์เซนต์  มีอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง ป่าสงวน 

16 แห่ง พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 8.36 เปอร์เซนต์  (โฉนด) มี 227 หมู่บ้านขอโฉนดชุมชน 24 ต าบลขับเคล่ือน

ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการทรัพยากร  

สถานการณ์ 

งานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมของเมืองน่านจะมีการพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรซึ่งมีเรื่อง

ของที่ดิน น้ า การท าฝายมีชีวิต ภัยพิบัติ งานที่ขับเคล่ือนท างานแบบบูรณาการบางหน่วยงานมีคนท างานภาค

ประชาสังคม ศปจ. เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจัดการตนเองซึ่งเป็นศูนย์รวมการท างานของเครือข่ายพัฒนา

จังหวัด 

ปญัหาดา้นทรพัยากร 

 ที่ดินมีปัญหาเรื่องพืชเชิงเดีย่ว คือ ข้าวโพดเป็นปัญหาใหญ่ ดินถล่ม  สารเคมี  ภัยพบิัติ  น้ าเปล่ียนทิศ 

ปญัหาดา้นเกษตร  

 น่านด าเนินการในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาภูเขา

หัวโล้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ก าลังแก้ไข  ตอนนี้มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ติดต่อเรื่องภาคีการตลาดเรื่องขององค์

ความรู้ 

ปญัหาเดก็และเยาวชน 

 -ความรุนแรงในครอบครวั   ยาเสพติด    สื่อและเทคโนโลยี  ทอ้งระหวา่งเรียน  การเข้าไม่ถึง

สวัสดกิารของรัฐ 

ปญัหารว่ม  

 ปัญหาทีด่ิน  ปัญหาเกษตรอนิทรีย ์ ปัญหาสวัสดกิาร 

การด าเนินการ 

ในเรื่องสวัสดิการชุมชนจะมีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนด าเนินการอยู่ เรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมมี

การท าการท่องเที่ยวในชุมชน  มีเวทีน่านฟอรั่ม52ทุกสองเดือน  ใช้งานข้อมูลมาพัฒนาการท างาน  

องคก์รเครอืขา่ย 

 ศปจ.น่าน  มูลนิธิฮักเมืองน่าน  กองทุนขวัญข้าว  เครือข่ายบ้านม่ันคงเมือง  เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง  

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล  เครือข่ายที่ดิน  เครือข่ายคนน่าน  มูลนิธิศูนย์การเรียนรู้โป่งค า  มูลนิธิคนบ่อว้า   

เครือข่ายตลาดสีเขียว  เครือข่ายสวัสดิการ  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน  เครือข่ายพระสงฆ์   

สมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน ฯลฯ  

 

 

 

                                                           
52โดย มูลนิธิฮกัเมืองน่านและเครือข่ายคยุกนัว่าที่ผ่านมามีหลายองค์กรแต่หลายองค์กรไม่ไดแ้บ่งปันขอ้มูล และไดมี้การคยุกนัว่าฐานขอ้มูลที่
จะใช้ร่วมกนัเป็นอย่างไร โดยจะเร่ิมจากเร่ืองของเกษตรและทรัพยากรเบื้องตน้ ซ่ึงจะไม่ใช่แค่ไดข้อ้มูลพืน้ฐานของภาคประชาชนแต่จะไดภ้าพ
ผงัของเครือข่าย ผลงานวิจัยไม่ได้น ามาใช้ในพื้นที่เท่าที่ควร จะมีการจัดน่านฟอรัมข้ึนทกุ 2 เดือนเพื่อตามประเด็นภาคประชาสงัคม  น่าน
ฟอรัมจะเป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและงานในพื้นที่เพือ่ขบัเคลื่อนเอาข้อมูลความรู้มาใช้จริงในพื้นที่และขบัเคลื่อนทางนโยบายดว้ย 
ตอนนี้เมืองน่านวิกฤตที่ส าคญัก็คือการต่อรุ่นของคนรุ่นใหม่ได้มีการริเร่ิมว่าท าอย่างไรคนรุ่นใหม่จะมาเรียนรู้ทนัไม่ใช่แค่วิธีการท างานแต่
กระบวนคิดจิตวิญญาณของรุ่นพีจึ่งมีการเร่ิมท า work shop พีส่อนนอ้ง 
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แผนภาพที ่14   สถานการณ์ปัญหาร่วมภาคเหนือตอนบน 

 

          

 

 สรุปสถานการณภ์าคเหนอืตอนบน ที่เป็นประเด็นร่วม ได้แก่ประเด็น ดิน น้ า ป่า ยังคงด ารงอยู่และยัง

มีการขับเคล่ือนเรื่องสิทธิในที่ดินเรื่องการจัดการน้ าป่า ปัญหาเรื่องอุทยานทับที่ดินท ากิน ในนามของทวงคืน

ผืนป่า           

 มีการท าข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด

อาจมีการถูกตั้งค าถามเชิงว่าไปท างานร่วมกับคนอื่นจุดยืนเราอยู่ที่ไหน การจัดการชุมชนยังคงเป็นประเด็น

ส าคัญ  

 การท าระบบฐานข้อมูลจัดการที่ดินรายแปลง เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบร่วมกันของคนในชุมชน

เรื่องแนวเขต เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับภาคส่วนต่างๆ ป่าไม้ จังหวัด และกับคนในเมืองต่าง ๆ  

ผลกระทบนิคมอุตสาหกรรมเป็นเรื่องใหญ่ ประชาชนถูกรุมเร้าด้วยสถานการณ์ AEC เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ การค้าชายแดน ปัญหาเหล่านี้ยังด ารงอยู่และโตขึ้น  

การจัดการทรัพยากรร่วมไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเท่านั้นแต่กับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า 

ลาว เราจะจัดการร่วมกันอย่างไรที่ให้คนกับทรัพยากรอยู่ได้ และไม่ได้เน้นไปในทางเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่อง

ของชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม เกษตร สุขภาพต้องไปด้วยกัน เรื่องภัยพิบัติเหมือนเป็นเรื่องใหม่ ที่ใหญ่ขึ้นคือ

เรื่องเดิมยังด ารงอยู่เรื่องทรัพยากร เหมืองแร่ เกษตรเคมี ข้าวโพด มาแรงมากในภาคเหนือ แต่ตอนนี้พยายาม

ปัญหำร่วม

ระดับภำค 

ทรัพยำกร

ดิน น้ ำ ป่ำ 

ภัยพิบัติ 

สถำบัน

ครอบครัว

เด็ก ผู้สูงอำยุ 

เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ กำรค้ำ

ชำยแดน
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แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทางเลือก เรื่องแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นถ้าแก้ไมได้ปัญหาหมอกควันยังคงอยู่ ภัย

พิบัติดินถล่มยังคงอยู่ เรื่องการขยายตัวของเศรษฐกจิ AEC จะโยงถึงเรื่องสถานะบุคคล เรื่องแรงงานข้ามชาต ิ

นักลงทุนต่างชาติ มากระทบกับชุมชนและสังคม ที่ดิน ทรัพยากร เรื่องล่าสุดที่มาแรงมากคือสถานการณ์ของ

ชุมชนของสังคมที่เปล่ียนไปเนื่องมาจากทั่วโลกที่เน้นไปในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจนละเลย

เรื่องของสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบของเรื่องทางสังคม  

พบว่าในทุกจังหวัดกล่าวถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวมีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชน ปัญหา

ผู้สูงอายุ53 เด็กเยาวชนมีศักยภาพเยอะแต่ด้านที่เป็นด้านลบถูกกระตุ้นให้โตขึ้น ด้านบวกไม่ได้รับการส่งเสริม 

ด้านลบถูกกระตุ้นให้โตขึ้นพอภาวะด้านนี้ถูกกระตุ้นมากปัญหาเรื่องภาวะท้องในวัยเรียน  

 

4.2 ภาคเหนอืตอนลา่ง54  

ก าแพงเพชร 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  8,607.490  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  729,133  คน  (พ.ศ.2560)  

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 11  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลอง

ลานอ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอคลองขลุง อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอทรายทองวัฒนา

อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอโกสัมพีนคร     78  ต าบล  823  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน 90 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 3 เทศบาลเมือง, 20 เทศบาล

ต าบล และ 66 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์ 

ก าแพงเพชรมีผลกระทบโดยคนข้างนอกไม่รู้ว่าก าแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่ต้องผ่านความเจริญไปสู่แม่

สอด มีการส ารวจทางรถไฟท าถนนใหม่ตัดป่า มีที่พักเพิ่มขึ้น รีสอร์ทในก าแพงเพชรมีมากเป็นอันดับสองรอง

จากเชียงใหม่ส่วนมากเป็นเซล และเป็นเส้นทางผ่านจากกรุงเทพฯไปแม่สอดพื้นที่ถูกกว้านซื้อราคาที่ดินแพง

มากไม่มีโฉนด ไม่มีเอกสารสิทธิ์ราคาไร่ละเป็นแสนเป็นการสูญเสียที่ดินท ากิน ก าแพงเพชรมีบ่อน้ ามันแต่ก็

ไม่ให้ประโยชน์อะไร      กับชาวก าแพงเพชร บ่อน้ ามันสนับสนุนเรื่องโรงพยาบาลที่ลานกระบือแต่คน

ก าแพงเพชรไม่ได้ใช้บริการแต่มาใช้บริการโรงพยาบาลที่พิษณุโลก   

ปัญหาภัยแล้งเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อน ในพื้นที่มีการแลกเปล่ียนเรื่องการปรับตัวกับภาวะโลกร้อนที่

เกิดขึ้น ปัจจุบันมีการแย่งชิงทรัพยากรน้ าในพื้นที่ที่พอมีน้ า ถ้าพื้นที่ที่ไม่มีน้ าเลย     นโยบายผังเมืองที่สร้าง

ผลกระทบกับชุมชน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับพื้นที่  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะผ่านก าแพงเพชร จะท าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในพื้นที่ การทวงคืนผืนป่าที่มีสถานการณ์รุนแรงต่อคนที่อยู่กับป่า แต่ชุมชนที่อยู่อิงกับ

นักการเมืองจะไม่ได้รับผลกระทบมาก นโยบายการจัดการน้ า มีการให้คนที่ชุมชนนับถือมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การสร้างเขื่อน สร้างทางน้ า เพื่อลดความขัดแย้งโดยใช้สถานการณ์ภัยแล้งมาสร้างความชอบธรรมในการ

สร้างอ่างเก็บน้ า 

                                                           
53 ทกุวนันีช้มรมผูส้งูอายใุนประเทศไทยมีประมาณ 27,000 ชมรม แต่มีชมรมทีท่ างานเชิงรุกนอ้ย ชมรมทีท่ างาน เพือ่คนยากจน คนดอ้ยโอกาส 

ไม่ค่อยมี มีแต่ท างานให้กบัสมาชิกเก่า ๆ เมื่อ 4 ปีที่แล้วรับทุนจากประชาคมยโุรปมาพฒันาต้นแบบในภาคเหนือที่จังหวดัเชียงใหม่ ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน กรมกิจการผูสู้งอายมีุนโยบายใหม่สร้างโรงเรียนผูสู้งอายผุูสู้งอายไุม่ไดร้อรับอย่างเดียว เราจะใช้ศกัยภาพใช้ทรัพยากรเหล่านีม้า
ขบัเคลือ่นสงัคมอย่างไรโจทย์ทีพ่ดูกบัสภาผูส้งูอายกุบั สสส. เราจะท าอย่างไรใหช้มรมผูส้งูอายทุ างานเชิงรุกมากข้ึน  (สว่าง  แก้วกนัทา ) 
54 การประชมุเชิงปฏิบติัการส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กร ภาคประชาสงัคมระดบัภาค ครัง้ที ่5 วนัที ่21 – 22 เมษายน 2560  ณ โรงแรมวงัจนัทร์ริเวอร์
วิว  อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
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ประเด็นงาน  

 ภัยพิบัติ วาตะภัยแล้ง   การจัดการขยะ   การจัดการน้ า   การบุกรุกป่า  สินค้าเกษตรที่มีการปนเปื้อน

ราคาไม่เป็นธรรม  เด็กด้อยโอกาส  เด็กเยาวชนและครอบครัว  หนี้สิน  สิทธิผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครอง 

เข้าไม่ถึงระบบบริการการใช้ยา  ทวงคืนผืนป่า  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ผังเมือง 

งานระดับภาค 

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจะเป็นระดับภาคเหนือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ

ความม่ันคงทางอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า กับวิธีการผลิตปลอดภัย  

องคก์รเครอืขา่ย  

 องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร  เครือข่ายชมรมรักบริสุทธิ์จังหวัดก าแพงเพชร  พลังจิต

ชุมชนเพื่อเด็กด้อยโอกาส  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพก าแพงเพชร สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดก าแพงเพชร  องค์กร

งดเหล้าจังหวัดก าแพงเพชร หน่วยงานจัดการร่วม สสส.ก าแพงเพชร  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดก าแพงเพชร 

สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดก าแพงเพชร  สภาเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ชมรมกสิกรธรรมชาติ

จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายชาติพันธุ์ ศูนย์วัฒนธรรมนาข้าว สมาคมสื่อก าแพงเพชร เครือข่ายประชาชนจังหวัด

ก าแพงเพชร กลุ่มคนรักษ์ก าแพง เครือข่ายป่าชุมชน สถาบันรักษ์ถ่ินก าแพงเพชร เครือข่ายทรัพยากร  ดิน น้ า ป่า  

เครือข่ายคนรักษ์น้ าปิง  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดการชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร   สมัชชาสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร 

 

เพชรบรูณ ์

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 995,331 คน (พ.ศ. 2560)  

จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน

อ าเภอหล่มสัก  อ าเภอหล่มเก่า  อ าเภอวิเชียรบุรี  อ าเภอศรีเทพ  อ าเภอหนองไผ่  อ าเภอบึงสามพัน   อ าเภอน้ า

หนาว อ าเภอวังโป่ง อ าเภอเขาค้อ  117  ต าบล  1,430  หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 128 แห่ง 

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 3 แห่ง, เทศบาลต าบล 22 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนต าบล 102 แห่ง  

สถานการณ์ 

ภาพรวมภาคพลเมืองชะลอตัวลงเพราะสถานการณ์ทางการเมืองทุกสาขาของภาคประชาชน 

มีการส ารวจแร่ โดยอาชญาบัตรพเิศษ 300,000 ไร ่ที่จดัการโดยภาครัฐ มี 3 – 4 องค์กรที่คัดค้าน มีเขา

หัวโล้นมาก การจัดการสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนมาก  เพชรบูรณ์เปน็เมืองเกษตรแต่สินค้าทาง

การเกษตรมีราคาตกต่ า ผลผลิตได้ผลน้อย 

งานร้อน 

 - ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับป่าไม้ ยังไม่ลงตัว ทุกวันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ได้เพราะรายไดจ้าก

การท่องเที่ยว ราคาผลิตผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด อ้อย ซึ่งเป็นผลิตผลหลักของเพชรบูรณ์ราคาตก

หมดทุกตัว มีแต่การท่องเที่ยวที่ยังท าให้เพชรบูรณ์อยู่ได้ 

 - เหมืองทองค าเดิมทีไม่เป็นสถานการณ์ร้อนแต่ที่ร้อนเพราะมีการส ารวจเพื่อจะขุดแร่ตะกั่ว ทองแดง 

แต่แนวขุดคือแนวทองค าและได้รู้ว่าเวลาขุดพวกนี้จะได้ของแถม  เราเกรงกันว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ขุดเอา

ตะกั่วแล้วมีทองค าเป็นของแถมตามแนวทองค าที่ส ารวจมาเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนมากเราไม่ยอมให้ส ารวจต่อ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นการขุดทองค าท าให้ระบบนิเวศน์ บางโป่ง ชนแดน ซึ่งเคยเป็นที่ท าข้าวโพดฝักอ่อนปัจจุบันไม่

มีเหลือเพราะเหมืองทองขุดไปตัดทางน้ า บางหมู่บ้านน้ ากินต้องขอบริจาค ไม่สามารถปลูกพืชได้  

 

งานเยน็ 

  - Green market  เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  
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 - การท่องเที่ยวชุมชนเราใช้ลักษณะภูมิอากาศ อากาศดี ที่เข้าค้อ ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่แบ่งปันใน

ชุมชนให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเขาหรือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หรือคนจนต้องได้ประโยชน์

จากการท่องเที่ยวมากกว่านี้ 

- ประเด็นท้องไม่พร้อมพบว่าขณะนักเรียนราชภัฎฯที่เราได้ส ารวจในห้องเรียน 50 เปอร์เซ็น 

ตั้งครรภ์   

           - ธรรมนูญสุขภาพ     โรงเรียนสร้างสุขเกี่ยวกับผู้สูงอายุ   

 - ปัญหาหนี้สินครัวเรือนพบว่าบางหมู่บ้านมีการกู้ยืมถึง 17 บัญชี ถ้าไม่แก้จะเป็นแบบนี้ไปตลอด 

หน่วยงานที่แก้ไขคือ ธกส.กับทางราชการไม่มีทางแก้ได้ต้องให้ภาคประชาชนแก้  

           - ปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร ข้าวโพด  ข้าว พอเริ่มต้นท าก็ขาดทุนถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะ

เป็นฟางเส้นท้ายในอนาคตชาวนาอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะจะทนรับการขาดทุนไปได้ 

            -การเกษตรพันธะสญัญามีการปลูกข้าวโพด เลี้ยงไก่ ปลูกอ้อย มีลักษณะเหมือนกับว่าจะมีความสขุแต่

ในช่วงแรกจะได้ก าไรแต่พอท าไปแล้วมีระบบเงินกู้เราศึกษาแล้วเป็นหนี้ทั้งนั้น ท างานเพื่อใช้หนี้และหยุด

ไม่ได้ถ้าหยุดจะเสียที่ดิน   

องคก์รเครอืขา่ย   

 ศูนย์ประสานงานภาคีจังหวัดเพชรบูรณ์  . สมัชชาสุขภาพ   สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ  

  

ตาก  

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  16,406.60  ตารางกิโลเมตร  จ านวนประชากร  664,267  คน  (31 ธันวาคม 

2560)  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสามเงา 

อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภออุ้มผาง อ าเภอวังเจ้า  63 ต าบล  493  

หมู่บ้าน    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน  69 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 

แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล  17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  49 

แห่ง 

สถานการณ ์ 

ประเด็นปัญหาที่ก าลังเผชิญเนื่องจากแม่สอดถูกก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นหลักคือการ

เวนคืนที่ดินของคนท้องถิ่นมีความเสี่ยงจากผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมเป็น

งานร้อนแต่มีคนท าน้อยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของแม่สอดในปัจจุบัน การค้ามนุษย์ 

สิทธิแรงงาน  การศึกษา  แรงงานเด็ก  สถานะบุคคลประชากรชาติพันธุ์ ศูนย์พักพิงการเข้าสู่การจัดตั้งที่พัก

ให้กับผู้อพยพ  สาธารณสุข  การละเมิดทางเพศ  ความรุนแรงในครอบครัว  เด็กถูกทอดทิ้ง 

คนเร่ร่อน  คนป่วยจิตเวช 

ป่าเสื่อมโทรมมีการทับซ้อนของที่ดินท ากิน น้ าแล้งรุนแรงมาก สิ้นเดือนนี้เขื่อนภูมิพลจะปิดถาวร ไม่มี

น้ าใช้ในพื้นที่ เกิดธุรกิจขายน้ าในพื้นที่  

 สารแคดเมียมจากโรงงานผาแดง ปีหน้าโรงงานจะปิดมีการน าสารเคมีจากประเทศอื่นมาทิ้งในพื้นที่

ประเทศไทย  

สินค้าสีเทา (ของเถื่อน) ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน กลายเป็นพื้นที่พิเศษ นักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าไปฉวย

โอกาสมากขึ้น ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรม 

 เกิดบ่อนตามแนวตะเข็บที่เป็นเขตปกครองตนเองของกระเหรี่ยง คนในพื้นที่เรียนรู้ไม่ทันกลายเป็น

เครื่องมือของอบายมุข โดยเฉพาะเด็กที่เข้าไปกิน เที่ยว เล่นตามบ่อน  แรงงานข้ามชาติเข้ามาตามเขต

เศรษฐกิจพิเศษ  มีเขตพิเศษที่ไม่มีใครเข้าไปควบคุมได้ท าให้มียาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเข้าไม่ถึง

โครงการประชารัฐ 
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ส่วนใหญ่องค์กรภาคประชาสังคมจะอยู่ที่แม่สอดในอ าเภออื่นไม่ค่อยมีที่แม่สอดจะมีกลุ่มมาท างานใน

จังหวัดตากเยอะมากปัญหาหลัก ๆ ประเด็นที่ท างานในแม่สอดเป็นเรื่องปัญหาผู้ล้ีภัย  แรงงานข้ามชาติ 

สาธารณสุข โรคติดต่อ สิทธิเด็ก ความรุนแรง องค์กรที่ท าประเด็นในพื้นที่แม่สอด 

องค์กรเครือข่าย 

องค์กรผู้หญิง  กลุ่มที่ท างานด้านกฎหมาย คลินิกกฎหมาย  มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา   

มูลนิธิไรท์อิมเปค สถานสงเคราะห์  กลุ่มแม่ตาวคลินิกให้บริการด้านรักษาพยาบาล 

 

พิจิตร 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,531.013 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 541,868 คน (พ.ศ. 2560)  

การปกครองแบ่งออกเป็น  12  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอโพทะเล อ าเภอสามง่าม อ าเภอทับคล้อ อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอบึง

นาราง อ าเภอดงเจริญ อ าเภอวชิรบารมี  89  ต าบล  888  หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น  

102  แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง เทศบาลนคร  1  แห่ง เทศบาลเมือง  3  แห่ง 

เทศบาลต าบล 25 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล 73  แห่ง  

สถานการณ์  

 ปัญหาที่เป็นวิกฤตหนักที่สุดคือ ภาคการเกษตร ข้าวราคาตกต่ าชาวนาเป็นทุกข์ เรื่องหนี้สินที่สะสม

อยู่ ราคาข้าวตกต่ ามาก การกู้ของกองทุนหมู่บ้าน  เรื่องทรัพยากรต่างๆ น้ าชลประทานสนับสนุนพื้นที่

การเกษตรเพียงแค ่40 เปอร์เซ็นต์อีก 60 เปอร์เซ็นต์ อยู่นอกเขตชลประทาน  เรื่องแรงงานอพยพโยกย้ายเขา้

กรุงเทพฯหมด  กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นการเปล่ียนถ่ายไปสู่นายทุนหมดแล้วคือเกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่

ตัวเองท ากินแต่ต้องเช่าพื้นที่ท ากินกับนายทุนรายใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายเรื่องของแปลงนาแปลงใหญ่

กลายเป็นว่าเป็นผลประโยชน์ให้กับนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่าชาวบ้านเป็นแปลงนาเล็กการที่จะมารวมกัน

ค่อนข้างยากแต่คนที่เป็นนายทุนกลับได้ประโยชน์เพราะตัวเองมีอ านาจและมีแปลงนาขนาดใหญ่   

ภัยแล้งท าให้เกิดการแย่งชิงน้ าน าไปสู่การหาแหล่งน้ าใหม่เพิ่มเติม อีกทั้งเกษตรกรยังปรับเปล่ียนการ

ท าเกษตรใหม่ เช่น เปล่ียนจากท านาเป็นปลูกดอกดาวเรืองแทน โครงการประชารัฐเอื้อสู่ทุนมากกว่า

ประชาชน 

 เหมืองทองเดิมหมดสัมปทาน ตอนนี้อยู่ระหว่างต่อสัญญาในการท างาน หากต่อได้จะสร้างผลกระทบ

ต่อชุมชนใน จ.พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์  

  ปัญหาเรื่องความม่ันคงทางอาหาร แม้ จ.พิจิตรจะเป็นพื้นที่ท านาขนาดใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ยอมทิ้ง

นา ทิ้งพื้นที่การเกษตรไปหางานท าในเมืองหลวงมากขึ้น 

งานร้อน  

ประเด็นสิ่งแวดล้อม เรื่องเหมืองทองในเขตพิจิตรที่ทับคล้อ เขาทราย ที่ยื่นเรื่องให้ยุติเรื่องการท า

เหมืองทอง    พรบ.ตัวใหม่ที่ก าลังจะออกมาคือยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นสิ่งที่ส าคัญผู้ว่าฯแต่คนมาก็จะมี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่แตกต่างกันไปบางคนมาอยู่ 2-3 ปี ยุทธศาสตร์เปล่ียนไปเรื่อย ๆ แต่ประชาชนไม่ได้เข้า

ไปมีส่วนร่วมในการท ายุทธศาสตร์แต่เป็นส่วนราชการมาช่วยกันท าและออกยุทธศาสตร์ซึ่งไม่เกิดประโยชน์

กับจังหวัดพิจิตร  

เครือข่ายภาคประชาสังคม ต่างคนต่างท าแต่ทุกคนมุ่งหน้าท าในประเด็นที่ตัวเองมีความสนใจใน

พื้นที่และมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเครือข่ายแต่ยังเหลือที่เครือข่ายแต่ละเครือข่ายจะมาเชื่อมและร่วมมือกัน 

 

องคก์รเครอืขา่ย 

 สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูนจ ากัด  เครือข่ายเด็กเยาวชน พระมหาวรพล เครือข่ายจัดการน้ า 
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร  ชมรมคนพิการ  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน  เครือข่ายเศรษฐกิจและทุน  คณะกรรมการ

ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยจังหวัดพิจิต เครือข่ายข้าวพิจิตร  ส านักบูรณะชุมชน  ชมรม

คนรักในหลวง  ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร  มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร  โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัด

พิจิตร  เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองค า  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

  

พิษณโุลก 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  10,815.854 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 865,368 คน (พ.ศ. 2560  

แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ      อ าเภอ

บางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม  อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอวังทอง อ าเภอเนินมะปราง   93 ต าบล 

1,032 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น 103 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1 แห่ง เทศบาลนคร  1  แห่ง เทศบาลเมือง  1  แห่ง เทศบาลต าบล 24 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล  76  

แห่ง 

สถานการณ ์

จังหวัดพิษณุโลกใกล้เคียงกับหลาย ๆ ที่ แต่มีความแปลก คือ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ดินจะไม่

เปล่ียนแปลง เพราะนายทุน ถูกหลอกมาหลายนโยบาย ล่าสุดไม่ว่าจะนโยบายไหนจุดตัดอยู่พิษณุโลกหมด 

รถไฟ พื้นที่เศรษฐกิจ โกดังเก็บสินค้า การพัฒนาระบบขนส่ง โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากเดิมมีที่นิคม

อมตะนคร กับมาบตาพุด   ถ้าขยายมาใหม่จะขยายมาที่พิษณุโลกอยู่บริเวณเขื่อนแควน้อยและเปล่ียนผังเมือง

เป็นสีม่วงเตรียมไว้แล้วเพราะอุตสาหกรรมพวกนี้ใช้น้ าเยอะมาก  

ประเด็นใหม่ในภาคเหนือล่างและเป็นประเด็นที่ต้องติดตามคือสนับสนุนเปล่ียนนาเป็นไร่อ้อยการท า

เกษตรพันธสัญญา นโยบายในการสนับสนุนเปล่ียนนาเป็นอ้อยโดยอ้างว่าอ้อยเป็นพืชใช้น้ าน้อย ปลดล็อค

เรื่องพื้นที่โรงงานเมื่อก่อนจะเห็นว่าโรงงานอ้อยจะต้องห่างกันมากกว่า 60 กิโลเมตร รัฐบาลพยายามปลดล็อค

โรงงานอ้อยจากไม่ต้องห่างกันเกิน 60 จะลดค่าขนส่งและรัฐบาลให้อีกไร่ละ 2,000 บาทถ้าใครเปลี่ยนนาเป็น

อ้อย สิ่งที่เกิดขึ้น คือ มีนาอยู่ถ้าปลูกอ้อยหย่อมเดียวจะดูดน้ ามาหมด การปลูกอ้อย 1 ครั้งเก็บได้ 3 รอบ 

ประเด็นคือว่าไม่มีใครเปล่ียนจากข้าวเป็นอ้อยแล้วกลับมาอ้อยเป็นข้าวได้เพราะว่าต้องรออ้อย 3 รอบ อย่าง

น้อย 18 เดือน พื้นที่ที่ปลูกอ้อยแล้วน้อยมากที่จะกลับมาท านาได้   ภาคเหนือล่างจะกลายเป็นแบบภาคอีสาน

คือท านาได้รอบเดียว และปลูกได้แค่ 2 อย่าง คือ มัน กับอ้อย  

พิษณุโลกเป็นแหล่งรวมอาชญากรรมของภาคเหนือคือจะท าคุกที่ใหญ่ที่สุดที่พิษณุโลกพื้นที่ประมาณ 

500 ไร่  2.รถไฟรางคู่ตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายค่าเวนคืนส าหรับที่ดินที่อยู่ข้างทางรถไฟแล้ว 

ประเด็นปัญหาพูดถึงน้อยมากในเขตภาคเหนือล่าง  เรื่อง ผู้หญิง การศึกษา คนพิการ เด็กเยาวชน  

เรื่องท้องก่อนวัยในรอบ 10 ปี  พิจิตร พิษณุโลก ก าแพงเพชร มีจ านวนมากขึ้น    

องค์กรเครือข่าย 

 มูลนิธิคนเพียงไพร สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว  สมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลก  สมาคมบกพร่อง

ทางจิต ชมรมผู้สูงอายุ  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เครือข่ายเกษตรบ้านเกาะจันทร์  เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน 

 

สุโขทัย 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,596.092 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 599,319 คน (พ.ศ. 2560) การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ อ าเภอเมืองสุโขทัย  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอกงไกรลาศ  

อ าเภอศรีสัชนาลัย  อ าเภอศรีส าโรง  อ าเภอสวรรคโลก  อ าเภอศรีนคร  อ าเภอทุ่งเสล่ียม 86 ต าบล 843 

หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 91  แห่ง   1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  3 เทศบาลเมือง  18  

เทศบาลต าบล   69 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  
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 จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ปัญหาที่เผชิญและความท้าทายเกิด

ผลกระทบในทุก ๆ ปี  2  คือ เรื่องน้ าจะท่วมทุกปี ขณะเดียวกันสุโขทัยมีการบรหิารจัดการน้ าทีด่ี  ในความเยน็

ของสายน้ ามีความร้อนระหว่างทหารกับผู้ว่าฯ เรามีศูนย์บริหารจัดการน้ าในขณะเดียวกันทหารก็ มีศูนย์

บริหารจัดการน้ าแต่นโยบายบริหารจัดการน้ าต่างกันจังหวะที่น้ ามาร้อยล้านลูกบาศก์ผู้ว่าฯให้ปล่อยน้ าผ่าน

แต่ทหารบอกให้เก็บน้ าไว้ ส่วนเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลคือกรมชลประทานกับ อบจ.ที่ดูแลทุ่งทะเลหลวง สิ่งที่ได้รับ

ผลกระทบ คือ ที่ปากแควปกติจะยอมให้น้ าท่วมเพื่อให้ตัวจังหวัดน้ าไม่ท่วม  

เรื่องฝายน้ าตอนนี้มีฝายประชารัฐทั้งทางผู้ว่าฯและทางทหารแต่ลักษณะการท าฝาย  สุโขทัยเป็นฝาย

ที่ภาครัฐน าหน้า ภาคประชาชนมาสนับสนุนในด้านแรงงาน  

สุโขทัยเป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยจึงท าโครงการสุโขทัยร้อนที่สุดโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

คือการสร้างพื้นที่ให้มีการรับน้ าได้มากขึ้นมียุทธศาสตร์1 บ้าน 1 ต้น 1 คน 1 ต้น บ้านหนึ่งมี 5 คน ปลูกต้นไม้

คนละต้น  

ส่วนเรื่องสารเคมี ยาสูบ ไม่เป็นปัญหาเพราะยาสูบลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ท ายาพื้นที่

ยาจะถูกเปล่ียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีบริษัทใหญ่เข้ามาเอาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยมาให้ถ้าไม่ใช่ก็เปล่ียนเป็น

ปุ๋ยชีวภาพที่ส าคัญสุโขทัยมีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสูง  

องค์กรเครือข่าย 55 

สมัชชาสุขภาพ    ศูนย์ประสานงานภาคีจังหวัด  สถาบันการเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรชุมชน   

 

อตุรดิตถ ์

 มีพื้นที่ 7,838.592 ตร.กม.ประชากร 457,092คน (พ.ศ. 2560)การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 

ได้แก่ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอตรอน  อ าเภอท่าปลา  อ าเภอน้ าปาด  อ าเภอฟากท่า  อ าเภอบ้านโคก  

อ าเภอพิชัย  อ าเภอลับแล  อ าเภอทองแสนขัน 67 ต าบล 562 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 80 

แห่ง  ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  เทศบาลเมือง      25 เทศบาลต าบล 53 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

สถานการณ์  

 อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดเล็กและเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เมืองจ ากัดโดยมีคนจีนที่มีก าลังทรัพย์กว้านซื้อที่ดิน

ไว้ จังหวัดอุตรดิตถ์ค่าเช้าห้องพักแพงกว่าเชียงใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเครือข่ายกลุ่มทุนนิยมเพื่อที่จะเกง็ก าไร

ให้มีราคามากเท่ากับที่เชียงใหม่ถ้าเป็นคนที่ไม่เงินจะไม่สามารถเช่าพื้นที่ได้เลย และบังเอิญว่ากลุ่มทุนนิยม

อยู่ในแนวนโยบายจังหวัด คือ หอการค้าจังหวัดทุกครั้ง มีความเหล่ือมล้ าทางสังคมท าให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ 

และปัญหาประเด็นของสังคมต่าง ๆเกิดขึ้นมากอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ ภาครัฐกับประชาชนมีช่องว่างที่ใหญ่

มากไม่สามารถจับต่อติดเพราะว่ากลุ่มผู้บริหารของจังหวัดเป็นกลุ่มที่อยู่ชั้นบนไม่เคยฟังเสียงรากหญ้า เรื่อง

                                                           
55 องค์กรหน่วยวานส่วนใหญ่ ด าเนินการโดยภาครฐั  หน่วยงาน กศน.จงัหวดัจะมี กศน.ต าบล และใน กศน.ต าบลจะมี 4 ศูนย์ใน 1 ต าบล มีศูนย์

เทคโนโลยีต าบลหรือศูนย์ดิจิตอลจะเอาชาวบ้านมาเรียนรู้เร่ืองดิจิตอลมีการติด Wi-Fi  จะสอนเร่ืองการขายทางเทคโนโลยี สร้างภูมิคุ้มกนัเกี่ยวกบั

เร่ืองการถูกหลอก เร่ือศูนย์ประชาธิปไตยจะมีการเลือกตัง้ในอนาคตจะมีการเตรียมการโดยสร้างส านึกพลเมือง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงจาก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 12 ปี กศน.ก าลงัร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัท าเร่ือง Smart farmer ศูนย์

การศึกษาตลอดชีวิต องค์กรเกือบทัง้หมดจะได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐในสุโขทยัอยู่ในวินยัมากไม่ว่าจะมี

กิจกรรมอะไรท า MOU แล้วผู้ว่าฯจะสัง่เป็นนโยบาย 
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ของทุนนิยมรุนแรงมากมีการตั้งผังติดกับมหาวิทยาลัยสามารถท าให้เปิดประตู้ใหม่เพื่อรองรับกับ

อสังหาริมทรัพย์  

โครงการประชารัฐมีการด าเนินการแบบไม่มีความขัดแย้ง เช่น ท าโรงเผาศพ เพราะทุกคนได้ใช้

เหมือนกัน  แม้คนในพื้นที่จะมีองค์ความรู้ในการจัดการภัยแล้งมา 40 ปี แต่ภัยแล้งทั้งที่เป็นพื้นที่ใกล้เขื่อนแต่

กลับไม่มีน้ าท านา หน้าแล้งต้องเก็บผักหวาน ไข่มดแดงไปขายเพื่อซื้อข้าวกิน   ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินซื้อ

กับข้าวในระดับครัวเรือนที่เกิดจากพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ต้นทุนสูงขึ้น กระบวนการจัดการถูก

ครอบง าโดยระบบการตลาดของพ่อค้า ประกอบกับมีนโยบายของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 

ที่ให้เงินกู้กับประชาชน จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการบุกรุกป่าเพิ่มมากขึ้น นายทุนปล่อยให้คนลาวท าการเกษตร 

ซื้อของในราคาต้นทุนต่ าและได้ผลผลิตสูง ส่วนคนไทยต้องใช้ทุนในการปลูกสูงและต้องรอให้คนลาวขาย

หมดก่อนคนไทยจึงจะได้ขาย  

การจัดการทรัพยากร มีการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐในการให้รัฐและชุมชนร่วมกันท าแนวเขตป่าที่

ถูกต้องร่วมกัน มีการประชาคมร่วมกัน 

กองทุนหมู่บ้านล่มเนื่องจากชาวบ้านไม่มีเงินจ่าย  

โครงการเตาเผาขยะชีวมวลที่คนในพื้นที่คิดว่าจะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงใช้วิธีการประท้วง

ไม่ให้โครงการด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 

งานร้อน  

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกอ้อย  ชุมชนที่อยู่ไม่ห่างกันมากชุมชนนี้จะมีโรงงาน

น้ าตาลตั้งอยู่  มีพื้นที่หนึ่งที่ซื้อที่ทั้งหมู่บ้านเพื่อท าโรงงานน้ าตาลและบ าบัดน้ าเสียลงพื้นที่สาธารณะโดยไม่มี

ใครท าอะไรได้ และหลังจากที่ได้สอบถามชาวบ้านคือทั้งหมู่บ้านจะใช้แม่น้ าน่านสังเกตจากน้ าแล้วดินบริเวณ

ที่ใกล้น้ าเป็นสีด าหมด จึงถามว่าท าไมดินถึงเป็นสีด าทั้งที่มีที่บ าบัดน้ าเสียของโรงงานอยู่แล้ว ซึ่งพื้นที่ส่วน

ใหญ่จะถูกกว้านซื้อโดยโรงงานเพื่อใช้เป็นพืน้ที่บ าบัดน้ าเสียแต่กย็ังมีน้ าเสียทีป่ล่อยออกสูพ่ื้นที่สาธารณทีเ่ปน็

ส่วนรวมคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่สามารถร้องเรียนได้  โรงงานน้ าตาลคือระบบทุนนิยมอย่างหนึ่งซื้อ

ทั้งหมู่บ้านเพื่อท าโรงงานผลิตน้ าตาลและไม่มีใครสามารถแย้งได้ 

 ปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการของรัฐคือร้านเหล้าทุกร้านในจังหวัดอุตรดิตถ์แทบจะไม่มีใบอนุญาตแต่

เปิดได้เพราะจ่ายส่วยอยู่ใกล้สถานศึกษาร้องเรียนไปก็เงียบเพราะว่าหุ้นส่วนคือต ารวจ 

            ป่าไม้มีการทวงคืนป่าล่าสุดสามารถทวงคืนมาใช้ชาวได้ประมาณ 2,000 กว่าไร่ โดยใช้ขบวนการใน

การต่อสู้ในการปิดถนน  ปิดศาลากลาง 

             เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลเขตติดต่อแถวพิชัยมีกรมพลังงานสนับสนุนยุติแล้วหนีออกจากพื้นที่แล้ว

ชาวบ้านไม่เอา  เบื้องต้นถ้าพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งไม่มีอะไรจะแตะชุมชนได้แต่ถ้าหลายส่วนยังอยู่แบบตัว

ใครตัวมันยังมองภาพรวมของปัญหาแบบตัวใครตัวมันไม่มองเรื่องของ ส่วนรวมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้   

งานอุ่น  

             การใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 70 เปอร์เซ็นเป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขาและ

พยายามท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันกับป่าได้ไม่บุกรุกป่าไม้ถางป่าโดยมีอยู่ 2  ประเด็น คือ 1.พยายามลดป่าพื้นที่

ปลูกข้าวโพด56ปัจจัยที่ท าให้พี่น้องขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเรื่องหลักส าคัญ คือ ความยากจนไม่อาชีพต้องท า

                                                           
56 อุทยำนแห่งชำตสิตัวใ์หญ่ก ำลงัใชโ้มเดลทีเ่รำท ำไปท ำกบัพื้นทีอ่ืน่ท ำใหเ้รือ่งคดคีวำมบุกรุกป่ำลดน้อยลง  เรำพยำยำมใชเ้รือ่งของวนเกษตรคน
อยู่ร่วมกบัป่ำปลกูไม ้5 เรอืนยอดไมธ้รรมชำตชิัน้ที ่2 ชัน้ที ่3 จนถงึชัน้ใตด้นิก ำลงัลองท ำทีด่่ำนนำขำมประมำณเดอืนกรกฎำคมเรำจะ     จดังำน
วนัทุเรยีนและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพทีด่่ำนนำขำมเรำจะคดัสรรสำยพนัธุ์ทุเรยีนพนัธุ์ใหม่เพรำะใน    เขตพื้นทีม่ทีุเรยีนทีเ่ด่นในพนัธุ์
พืน้เมือง  ปีที่แล้วที่ประกวดทุเรียนที่ผิดพลาดคือทุเรียนพืน้เมืองมาเยอะแต่กรรมการไม่ได้แกะดูเนื้อในแต่ส่ิงที่เกษตรกรเอามาประกวดดีๆทั้งนัน้
กรรมการคดัแต่รูปทรง 700 กว่าต้นแต่ละต้นไม่เหมือนกนัแต่ปีนีเ้ราจะคดัทีเ่ด่นทีส่ดุเพือ่เป็นมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดจากเดิมพนัธุ์พืน้เมืองกิโลกรมัละ 
30-40 บาท แต่ถ้าเราเพ่ิมมูลค่าโดยคดัสายพนัธุ์ ที่เด่นอนาคตราคาจะสูงข้ึน  การท างานวิจัยเพือ่สนบัสนุนเร่ืองรูปแบบการท าประโยชน์ในที่ดิน
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ข้าวโพดรายได้ 1 เดือนแต่ต้องเก็บเงินไว้ใช้อีก 8 เดือนไหนจะส่งลูกเรียน ค่าใช้จ่ายรายวัน จึงต้องขยาย

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อให้ใน 1 ปี มีรายได้พอที่จะส่งลูกเรียนและพอที่จะใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเข้าไป

ส่งเสริมให้ตีแปลงวัดกันระหว่างแปลงข้าวโพดกับแปลงผสมผสานโดยใช้พื้นที่ต้นแบบประมาณ  20 

ครอบครัวตีแปลงข้าวโพด 1 ไร ตีแปลงพริกไท กาแฟ ข่า 1 ไร่ ปลูกแบบผสมผสาน ซึ่งข่าส่งออกจีน กล้วยส่ง

พิษณุโลก  พริกไทส่งออกทั้งสด และแห้ง ส่วนของกาแฟก าลังทดลองปลูกแต่ระดับความสูงไม่ได้เราเอาอารา

บิก้าไปปลูกจะลองเอาเอสเปรสโซ่ไปปลูก  อาราบิกาเรายังไม่รู้ว่าความเข้มข้นจะได้ขนาดไหนตอนนี้เริ่มให้

ผลผลิตแล้วเราใช้การตลาดน าหน้าการผลิตตอนนี้พี่น้องเริ่มเปล่ียนวิถีและเราได้พื้นที่คืนจากพื้นที่ป่า

ประมาณ 4,000 ไร่ ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกป่าตอนนี้ประมาณ 500 ไร่  

               ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ   สมุนไพร  อาหาร  เศรษฐกิจ  คือ  เศรษฐกิจทางตรงรายได้

จากการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกันกับป่า  เศรษฐกิจทางอ้อมจะมีเรื่องของยาและเนื้อไม้ที่จะน ามารักษาโรค  เนื้อ

ไม้ที่น ามาสร้างบ้าน  รักษาความชื้นป่ามีจุลลินทรีชีวภาพต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่มีประโยชน์ทางอ้อม

ต่อพืชสวน  และในส่วนของสังคมได้ศึกษาระบบทั้งหมดการศึกษา ความหลากหลายทางอาหาร ธรรมเนียม

ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวนเกษตร  

การยกระดับการท างานจังหวัด   

              การขอคืนพื้นที่ป่าและอยู่ร่วมกันกับป่ากับชาวบ้านได้เป็นแนวทางของจังหวัด 

              โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งแนวเขตท าแนวเขตว่าชุมชนต้องอยู่แนวเขตนี้ห้ามบุกรุกเพราะเราก็ไม่

เชื่อม่ันว่าชุมชนจะไม่บุกรุกมีการบุกรุกทุกปีจึงหาข้อยุติและสร้างกฎระเบียบในชุมชนคือถ้ามีการบุกรุกจะยึด

ทั้งแปลงทั้งของใหม่และของเก่าที่บุกรุกทางจังหวัดเห็นด้วยนี่เป็นแนวทางที่เราท า 

งานเย็น               

              การสร้างสื่อ Social เม่ือ 8 ปีก่อนที่ Internet เสียบกับโทรศัพท์บ้านและในอนาคตสื่อ Social จะมี

พลังมากเหมือนในปัจจุบันนี้ และได้สร้างกลุ่มสร้างพื้นที่ขึ้นมาเพื่อให้พี่ น้อง จังหวัดอุตรดิตถ์มีเสียงในการ

ตอบกลับ ร้องเรียน เรียกร้อง หรือแจ้งเตือนภัยของพื้นที่ของสังคมตอนนี้มีพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายประมาณ 

100,000 – 150,000 คน กับ 20 กลุ่ม  

             การเปิดท า Wi-Fi ฟรี 40 หมู่บ้านโดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้น า  เริ่มต้นจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดติถ์

เล็งเห็นคุณค่าของสังคมซึ่งตามแต่ละต าบลขยายไปในพื้นที่ของตนเองแต่หลักจริง ๆ ต้องเป็นคนพื้นที่ที่มีเลข

บัตรประชาชนไปขอรหัสไว้จะล็อคไว้คนในพื้นที่สามารถเล่น Wi-Fi ฟรีใช้ติดต่อข้อมูลกันได้ผลดีคือคนใน

พื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุที่ต้องการส่งข้อมูลผ่านไลน์สามารถเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น  ตอนนี้

จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ของจังหวัดทุกครั้งที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการ

ประชาสัมพันธ์สื่อผ่านไลน์ตลอดและก าลังสร้างให้เป็นโมเดล 

องคก์รเครอืขา่ย57 

             ยูดีคลับ  อุตรดิตถ์ติดดาวสื่อสร้างสรรค์   ก่ิงกานใบ    คอคนบ้านนอก   ชุมชนผู้สูงอายุตลาดสีเขียว  ศูนย์

เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มูลนิธิมุ่งม่ัน   ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ   สถาบันพัฒนานิเวศน์เพื่อการพัฒนา  

 

สรุปสถานการณ์ร่วมภาคเหนือล่าง  สถานการณ์ระดับประเทศ มีประเด็นที่ท้าทายที่ก าลังเผชิญคือ

สถานการณ์ระดับประเทศ สถานกาณ์การเมือง ท าให้ภาคประชาสังคม เคล่ือนไหวยากขึ้นการมีส่วนร่วมภาค

                                                           

ร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัราชภฎัโดยท างานวิจยัร่วมกนั 4 เร่ือง คือ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีป่่า           ศึกษาความหลากหลายในพืน้ทีว่นเกษตร
ตัง้แต่ 5 เรือนยอดไปถึงใต้ดิน 
57 องค์กรส่วนใหญ่จะด าเนินงานอยู่ในชมุชนโดยไม่ได้พ่ึงหน่วยงานภาครฐั จะมีกิจกรรมหน่ึงทกุปีคือ “อตุรดิตถ์ติดย้ิม “ คือการน าเร่ืองราวดี ๆ ของ
องค์กรสาธารณะต่าง ๆ มาเป็นเทศกาล คือทกุองค์กรจะมารวมกนัในงาน  
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ประชาชนลดลง ประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งประชาชนไม่รู้เลยซึ่งออกเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ท าให้

การมีส่วนร่วมของประชาชนลดน้อยลง  

ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า เป็นประเด็นร่วมแต่บริบทอาจจะต่างกัน   ประเด็นเรื่อง

การเกษตรเป็นการเกษตรที่อยู่ในมือทุน เช่น เกษตรพันธะสัญญา การเปล่ียนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยและมี

โรงงานอ้อยเข้ามา  

 ประเด็นเรื่องสุขภาพ คนไม่เข้าสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ   ประเด็นเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ไม่

สามารถเข้าถึงสิทธิของตัวเองได้  ประเด็นเรื่องค้ามนุษย์ ผู้ล้ีภัย สถานะบุคคล เกิดจากแนวเขตชายแดนเกี่ยว

เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  การรับแรงงานต่างชาติเข้ามา  ประเด็นผู้สูงอายุตอนนี้เราเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ    ในอนาคตข้างจะท าอย่างไร ประเด็นท้องไม่พร้อมสาเหตุรากเหง้าลึก ๆ มาจากไหน  ประเด็นเรื่อง

ความรุนแรง        

ประเด็นท้าทายเหล่านี้พบว่ายังมีภาคประชาสังคมเป็นกลไกลหนึ่งในการที่จะท างานแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเด็นและในเชิงนโยบาย  ภาคเหนือล่างจะกลับมาใช้พื้นที่เป็นฐานทัพเป็นพื้นที่ใน

เชิงของการต่อสู้ พื้นที่ท าอยู่ตอนนี้เช่นเกษตรปลอดสารเป็นเครือข่ายใหญ่ Green market ไม่ได้อยู่แค่ใน

ชุมชนแต่เป็นการติดต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค บ้านพอเพียง โรงเรียนสร้างสุข ชุมชนวนเกษตร  

การต่อสู้ของภาคประชาสังคมมีการยกระดับคือการใช้ฐานข้อมูลเป็นตัวตั้งมีงานวิจัยต่าง ๆ เข้ามา

ช่วยมากขึ้น การขับเคล่ือนต่อการแก้ไขปัญหาประเด็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีภาคประชาสังคมไม่ 

น้อยกว่า 10 องค์กรที่ขับเคล่ือนในภาคเหนือตอนล่าง แต่ประเด็นที่ต่างคนต่างท าเป็นปัญหาร่วมของ ngo 

ขาดการหลอมรวมอาจจะอยู่ในส่วนของพวกเดียวกันเองมาก พยายามที่จะเข้าไปประสานกับภาคีต่าง ๆ 

หลากหลายมากขึ้นนี่คือไม่ใช่ประเด็นร่วมแค่ภาคเหนือตอนล่างแต่เป็นในเชิงประเด็นระดับชาติ ที่จะต้อง

แก้ไขร่วมกัน    

แผนภาพที ่ 15  แสดงสถานการณ์ร่วมภาคเหนือตอนล่าง 

             

 

สถำนกำรณ์

ร่วมภำคเหนอื

ตอนล่ำง 

ทรัพยำกร 

ดิน น้ ำ ป่ำ 

เกษตร

พันธะ

สัญญำ 

สุขภำพ  

สิทธิผู้บริโภค 

สังคม ท้อง

ไม่พร้อม 

ผู้สูงอำยุ 
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4.3 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื58  

กาฬสนิธุ ์

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,946.70 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 982,578 คน (พ.ศ.2560)  การ

ปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 18 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอนามน อ าเภอกมลาไสย 

อ าเภอร่องค า อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอเขาวง อ าเภอยางตลาด อ าเภอห้วยแม็ก อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอค า

ม่วง อ าเภอท่าคันโท อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสมเด็จ อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอสามชัย อ าเภอนาคู อ าเภอดอน

จาน อ าเภอฆ้องชัย 135  ต าบล  1,584  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน 151 แห่ง แบ่ง

ออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 2 เทศบาลเมือง, 67 เทศบาลต าบล และ 81 องค์การบริหารส่วนต าบล                                       

สถานการณ ์ 

 กาฬสินธุ์เป็นอีกพื้นที่เป้าหมายที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเป็นแหล่งปิโตรเลียมเป็นแหล่งแก๊ส

ธรรมชาติคุณภาพสูงมี 2 แปลงสัมปทาน ชุมชนได้รับผลกระทบ เจาะไปแล้ว 10 หลุมแต่เจอ 3 หลุม แต่การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA ) ไม่ได้ท าการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

ป่วยทั้งหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมือง และบริษัทที่ท ายอมคืนแปลงสัมปทานให้ 1 แปลง ซึ่งยังเหลืออีก 1 แปลงแต่

เป็นแปลงที่ใหญ่เรียกแหล่งดงมูลเจาะเสร็จแล้วมีการต่อเชื่อมท่อและมีปัญหาเรื่องแนวท่อ จะส่งแก๊สไปที่โรง

แยกแก๊สอ าเภอน้ าพองที่จังหวัดขอนแก่นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จะรอดถนนมิตรภาพเส้นขอนแก่น-

อุดร โดย ปตท.ผูกขาดการรับซื้อ ถ้าสัมปทานรอบ 20 ส าเร็จ จะโดนขุดเจาะเพื่อหาแก๊สธรรมชาติ 18 จังหวัด 

คนในพื้นที่มีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบกับชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ าในพื้นที่เขื่อนล าปาวที่

เป็นแหล่งน้ าใช้อุปโภคบริโภคหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 โรงไฟฟ้าชีวมวลมี 3 โรง คอื โรงสขี้าว และโรงน้ าตาลอีก 2 โรง หลีกเล่ียงการท า EIA ในการขอ

อนุญาตไม่เกิด 10 เมกวตั แต่ในระยะหลังเกิดขึ้นอกี1 โรงแต่มากกว่า 10 เมกวตั มีการท า EIA แต่

กระบวนการการมีสว่นร่วมกไ็ม่เกิด ศักยภาพดา้นเชื้อเพลิง แกลบ ชาญอ้อย ไม้  

 โรงไฟฟ้าขยะมีแผนจะสรา้งทางตอนบนของเขื่อนล าปาว อบต.มีมตผิ่านแล้วและไดเ้ตรียมพื้นที่ไว้ 

60 ไร่ แต่มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นทีแ่ละชะลอไว้ก่อน 

ยาเสพติด มีทุกที่เปน็ปัญหาชุมชน ถา้คนของราชการท าเองไม่สามารถปราบได ้เปน็ตัวบอ่นท าลาย

เยาวชน 

ปัญหาการใช้ยาฆ่าหญ้าในปริมาณสูงในเขตพื้นที่การเพาะปลูกอ้อย ท าให้แหล่งน้ าตามธรรมชาติ

เกิดการปนเปื้อนสารโลหะหนักในปริมาณที่มาก ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงปลากระชัง และการเ ล้ียงกุ้งก้าม

กามซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์  

  ปัญหาผลกระทบจากค าสัง่ของ คสช. ณ ปัจจุบันที่ท าให้ภาคอุตสาหกรรมหรือกลุ่มทุนสามารถท างาน

ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากได้รับการอ านวยความสะดวกจากภาครัฐทุกอย่าง 

งานอุน่ 

 โรงงานน้ าตาลพื้นทีข่องการปลูกอ้อยมีมากขึ้นชว่งที่ราคาขา้วตกมีการปลูกออ้ยเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ 

พอปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นจะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นโดยเฉพาะยาฆา่หญ้า มีนักวิชาการจากมหาวทิยาลัย

กาฬสินธุ์ไปเก็บตัวอย่างปลาที่เขื่อนล าปาว 6 จดุ พบวา่โลหะหนักที่ตกค้างในปลาเกนิมาตรฐานทั้ง 6 จุด  

 เหมืองแร่โปแตส มีการขออนุญาตเตรยีมที่จะส ารวจจริงเมื่อ 2 ปีทีแ่ล้วมี 7 บรษิัท แตป่ัจจุบันนา่จะมี

ประมาณ 10 บรษิัท 

                                                           
58 สรุปข้อมูลจากเวทีการประชมุเชิงปฏิบติัการส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กรภาคประชาสงัคมระดบัภาค ครัง้ที ่3 วนัที ่16 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม

ลายทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานีและครัง้ที ่4 วนัที ่18 –19 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมธนิตา ลากูน รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
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 สารเคมีการเกษตร เนือ่งจากมีความอุดมสมบรูณท์ าใหภ้าคธุรกิจเคมีขยายตัวมากขึ้น นาที่อยู่ในเขต

ชลประทานเขื่อนล าปาวมี 3 แสนกวา่ไร่ ใช้สารเคมีอยา่งมากมีทั้งยาฆา่หญา้ ฆา่หอยเชอรี่ การเผาออ้ยซึ่งท า

ให้อากาศมีอณุหภูมิสูงขึน้มาก มลพษิทางอากาศ   จังหวัดกาฬสินธุ์เปน็แหล่งกุ้งกร้ามกรามใหญ่เป็นอนัดับต้น 

ๆ ของประเทศใช้หัวอาหารและสารเคมีสูงมาก 

งานเยน็ 

 เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมเสน้ตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งกาฬสินธุ์เป็นทางผ่านของเส้นทางเศรษฐกิจท า

ให้เกิดผลกระทบ  

 แรงงานต่างดา้วอพยพ คนงานที่อยูต่ามรา้นกอ่สรา้งในกาฬสินธุ์จะมีแรงงานพม่า ลาว เวียตนาม 

จ านวนมาก มีธุรกิจการขายบริการแอบแฝง    

ขบวนท างานกลุ่มองค์กรที่ท างานขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  เคลื่อนประเด็นเรื่องปิโตรเลียมท างาน

แบบต่างคนต่างท า  กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาร่วมขับเคลื่อนในประเด็นที่สนใจ แต่ไม่มีการจัดรูปขบวนที่เป็นทางการ 

องคก์รเครอืขา่ย   

ขบวนองค์กรชุมชน  ขบวนกองทุนฟื้นฟู กลุ่มนักวิชาการก้าวหน้า เครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถ่ิน  เครือข่ายจิตอาสา  

กลุ่มจักรยานคุณธรรม ชมรมคนรักษ์ธรรม กลุ่มเรารักแผ่นดินดงมูล สมัชชาสุขภาพ  สภาองค์กรชุมชน / พอช.  

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก   

 

ขอนแกน่ 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,886.00  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  1,767,601  คน  (พ.ศ.2560)  

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 26  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน 

อ าเภอหนองเรือ อ าเภอชุมแพ อ าเภอสีชมพู อ าเภอน้ าพอง อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอกระนวน อ าเภอบ้านไผ่ 

อ าเภอเปือยน้อย อ าเภอพล อ าเภอแวงใหญ่ อ าเภอแวงน้อย อ าเภอหนองสองห้อง อ าเภอภูเวียง อ าเภอมัญจา

คีรี อ าเภอชนบท อ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอซ าสูง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอหนองนาค า 

อ าเภอบ้านแฮด อ าเภอโนนศิลา อ าเภอเวียงเก่า  199  ต าบล  2,331  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) มีจ านวน 212 แห่ง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 73 เทศบาล (1 เทศบาลนคร 6 เทศบาลเมือง 66 

เทศบาลต าบล) และ 138 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์

ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมจากการจัดการ ๆ ใช้ในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ารัฐห้ามภาคเกษตรกรรม

ใช้น้ าในการเพาะปลูกในบางฤดูกาล แต่ภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะใช้น้ าได้ตลอดทั้งปี  ปัญหาเรื่องการ

ปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ า และพื้นที่ท ากินของชาวบา้นทีอ่ยู่รอบ ๆ  บริเวณโรงงานท าให้

เกิดความเสียหาย แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิมชาวบ้านไม่สามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่หาอยู่หากินได้เช่น

ในอดีตเนื่องจากมีการปนเปื้อน -ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนของชุมชน

ที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพื้นที่ตั้งของโรงานอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากแหล่งน้ าใช้ตามธรรมชาติไม่สามารถ

น ามาใช้ได้อย่างปลอดภัยเช่นในอดีต  ปัญหาเรื่องสุขภาวะ ซึ่งพบว่าในพื้นที่มีประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่

เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เช่น โรคมะเร็งต่าง ๆ โดยเฉพาะมะเร็งถุงน้ าดี ,โรคเบาหวาน ,ปัญหา

ทางด้านสุขภาพจิต เป็นต้น  ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโครงการการพัฒนาของภาครัฐ เช่น การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟรางคู่/รางเดี่ยว / รถไฟความเร็วสูง หรือการขายพื้นที่

ถนน เป็นต้น หรือนโยบายทวงคืนผืนป่า ซึ่งท าให้ประชาชนบางกลุ่มได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่

อาศัย -ปัญหาการถูกแย่งใช้ประโยชน์จากน้ าใต้ดินของโรงงานน้ าดื่มตราสิงห์ในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านไผ่ และ

อ าเภอกุดรัง ท าให้ปริมาณน้ าใต้ดินเหลือน้อย แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จึงไม่สามารถที่

จะกักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ได้นานเนื่องจากถูกดูดซึมลงสู่ได้ดินอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ าในภาค

การเกษตร 
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งานร้อน  

 นโยบายการทวงคืนผืนป่า  เขตอุตสาหกรรม การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหามลพิษ โรงงานกระทิงแดง  

โรงงานน้ าตาล  สารเคมีจากภาคเกษตร  ที่ดินท ากิน  รถไฟรางคู่ 

งานเย็น 

ผู้ติดเชื้อเอดส์  เด็กและเยาวชน คนพิการ คนไร้บ้าน   

การด าเนนิงาน  

 ที่ผ่านมากระบวนการท างาน (แหล่งสนับสนุน เช่น สสส. สปสช. สช.) พยายามที่จะปรับมุมของการ

สนับสนุน ภาคประชาสังคมขอนแก่นพยายามที่จะสร้างพื้นที่กลางที่เป็นพื้นที่การท างานร่วมบนความ

หลากหลายของภาคประชาสังคม ประเด็นส าคัญที่เสนอ คือ มีบทเรียนว่าพื้นที่รูปธรรมมีความหลากหลายของ

องค์กรไม่มีพี่เล้ียงในการจัดการกลไกขององค์กรไม่มีความเป็นอิสระในการท างานที่จะรองรับปัญหาในพื้นที่ 

มีพื้นที่กลางในการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากร  

องคก์รเครอืขา่ย 

 มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิศุภนิมิต ซีซีเอฟไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนสอนคนตาบอด  เครือข่ายผู้ติดเชื้อ มูลนิธิ

ไทยอาทร  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายเกษตรทางเลือก  กลุ่มตลาดเขียว มูลนิธิพัฒนาชุมชน  เครือข่าย

ผู้หญิง   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน  มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า ฯลฯ  

 

ชยัภูม ิ

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,778.30 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 1,127,423 คน (พ.ศ. 2560) 

การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอจัตุรัส อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเทพสถิต 

อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอคอนสาร อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอเนินสง่า อ าเภอซับ

ใหญ่   124  ต าบล  1,393  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน 143 แห่ง  35  เทศบาล ( 

1  เทศบาลเมือง  34 เทศบาลต าบล) และ  107 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นพื้นที่ต้นน้ าชี น้ าพรม 

สถานการณ ์

ปัญหาการใช้ยาฆ่าหญา้ในปริมาณสูงในเขตพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยของโรงงานน้ าตาลมิตรผลซึ่งอยู่

บริเวณตน้น้ าช ี ท าให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ าธรรมชาต ิซึ่งส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ ซึ่งมี

งานวิจัยของ สกว.ที่ไดท้ าการศึกษาวิจัยในพื้นที ่และพบว่าประชาชนในพืน้ที่จะมีอาการแพ้ทางผิวหนัง เช่น 

การเกิดผื่น หรือตุ่มคันขึ้นตามผิวหนังหลังจากที่ลงท านา 

- ปัญหาผลกระทบที่ได้รบัจากนโยบายทวงคนืผืนปา่ ท าให้พื้นที่ปา่ชุมชนทีช่าวบ้านใช้ประโยชน์

ร่วมกันถกูบุกรุกท าลายจากการตัดฟันของเจา้หนา้ที่  รวมถึงผลผลิตในพืน้ทีท่ ากิจของชาวบ้านด้วย  

- ปัญหาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในพื้นที่จะมีการสรา้งโรงงานยางพารา  มีการท าเหมือง

แร่โปรแตช  มีการสร้างโรงไฟฟ้าถา่นหิน ฯลฯ และแนน่อนว่าพี่น้องในพื้นที่จะต้องถกูภาคอตุสาหกรรมพวกนี้

แย่งชิงการใช้ทรัพยากร เชน่ แย่งชิงการใช้น้ า เป็นต้น 

งานรอ้น 

 การทวงคืนผืนป่า  เหมืองแร่โปแตส  โรงงานน้ าตาล   โรงไฟฟ้าขยะ ปัญหาการจัดการน้ า น้ าท่วม 

น้ าแล้ง  ปัญหาป่าไม้ที่ดิน  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผ่านมามีการแย่งชิงน้ าอุปโภคบริโภคระหว่างอ าเภอหนอง

บัวแดงและอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และปัญหาโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลต าบ้านเดิด อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กรณีแร่

โปแตสตอนนี้เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิก าลังมีการศึกษากันอยู่ 
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ประเดน็งานทีท่ า 

  ทรัพยากร เดก็และเยาวชน ผู้สูงอาอาย ุ สุขภาพผู้บริโภค 

ประเดน็ทีท่ านอ้ย 

 สิทธิชุมชน  การเมืองประชาธิปไตย  แรงงาน  ชุมชนเมือง  ผู้หญิง  คนไร้รัฐ  กลุ่มชาติพันธุ ์

การศึกษา 

งานทีย่กระดบั 

 สภาองคก์รชุมชน  ประเดน็ปัญหาปา่ไม้ ที่ดนิ 

องคก์รเครอืขา่ย 

 สภาองค์กรชุมชนมีพื้นที่ 16 อ าเภอ 83 ต าบล เชื่อมร้อยงานด้านต่าง ๆ ในระดับต าบล ด้านสวัสดิการ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม  ศูนย์ประสานงานภาคีจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ 16 อ าเภอ เชื่อมร้อยงานพัฒนาในระดับจังหวัด พัฒนา

ศักยภาพสมาชิกองค์กร  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ 16 อ าเภอ  เครือข่ายลุ่มน้ าชีมีพื้นที่ 5 อ าเภอ เครือข่าย

ชาวบ้านลุ่มน้ าพรม – ชี มีพื้นที่ 2 อ าเภอ 22 ต าบล เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสานมีพื้นที่ 4 อ าเภอ โรงเรียนซามา  สมาคม

อนุรักษ์พัฒนาป่าภูเขียว กลุ่มส านึกรักบ้านเกิด กลุ่มเด็กรักนก  กลุ่มรักความสะอาด  และมี 69 กลุ่มที่จดทะเบียนเป็น

องค์กรสาธารณะประโยชน์กับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

 

นครราชสมีา 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20,494.00 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 2,628,818 คน  (พ.ศ. 2560)  

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น  32  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง 

อ าเภอคง อ าเภอบ้านเหล่ียม อ าเภอจักราช อ าเภอโชคชัย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสูง 

อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอประทาย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอพิมาย อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอชุม

พวง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอแก้งสนามนาง 

อ าเภอโนนแดง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอพระทองค า อ าเภอล าทะเมนชัย 

อ าเภอบัวลาย อ าเภอสีดา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  289  ต าบล และ  3,743  หมู่บ้าน   องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 334 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  4 แห่ง เทศบาลต าบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วน

ต าบล 243 แห่ง 

สถานการณ ์ 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพสูง   ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เช่น น้ า อากาศป่าเขาใหญ่ 

ปัญหาการปรับแก้ผังเมือง  การให้สัมปทานพื้นที่ท าเหมืองแร่โปแตช  ปัญหาการขยายตัวของโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น โรงงานถลุงเหล็กจากจีนซึ่งมีมาตรฐานต่ า ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขยายเพิ่มขึ้น  รถไฟรางคู่ 

BOI โซน3 

ประเดน็หลกัการขบัเคลือ่น:   

ในการขับเคล่ือนการท างานในพื้นที่จะมีประเด็นการขับเคล่ือนที่เป็นประเด็นหลัก ๆ อยู่ 2 ประเด็นคือ 

(1) ประเด็นทางดา้นการเมือง เช่น สภาโจร  และ (2) ประเด็นทางดา้นสังคม เช่น การขับเคล่ือนเรื่องทุจริต , 

โคราชมหานครจัดการตนเอง ,สภาองคก์รชุมชน 

 

ปญัหาอปุสรรคในการท างาน:   
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(1) ค่านิยม “เพิกเฉย” รูแ้ต่ไม่ชี้ (2) ประชาสังคมไม่มองเชิงขบวน มองแต่เปา้หมาย (3) คนขับเคล่ือน

งานเป็นคนตา่งอ าเภอ ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง (4) ภาคประชาสังคมจะเคล่ือนงานเย็น  แต่ประเด็นร้อนๆ จะ

เคล่ือนโดยคนในพื้นที ่

ทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต :  

(1) ขยายพันธมิตรในการท างานให้มากขึ้น และมีความหลากหลาย  (2) ประสานการท างานในหลายพื้นที่ (3) 

ให้พวกรู้ชี้มากขึ้น (4) เชื่อมภาคี ชุมชนธุรกิจ องค์กรอิสระ  และ (5) ท าธุรกิจเพื่อสังคม 

กลุ่มองค์กรที่ท างานขับเคล่ือนในพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ (1) การท างานขับเคล่ือนภายใต้

กลุ่ม / องค์กร ซึ่งจะมีข้อจ ากัดในการขบัเคล่ือนคือ จะต้องใช้ทุนในการบริการจัดการบางครั้งจึงถูกแทรกแซง

จากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนและ (2) การขับเคล่ือนแบบปัจเจก จะมีความคล่องตัวในการขับเคล่ือนงาน

เนื่องจากมีการใช้ทุนของตนเอง และใช้ Social Media  

ความสัมพันธ์กับภายนอก : รูปแบบความสัมพันธข์องกลุ่ม/องค์กรที่ขบัเคล่ือนงานในพืน้ที่กบัภายนอก

จะมีความสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบ คือ (1) ภาคประชาสังคมร่วมกับภาครัฐ = ประชารัฐ ซึ่งถ้าภาคประชาสงัคมไม่

เข้มแข็งจะถูกกลืน (2) ภาคประชาสังคม 100%= ประชาสังคม และ (3) ลูกผสม ได้แก่ องค์กรอิสระต่างๆ  

องค์กรมหาชน เช่น พอช. สสส. ซึ่งเป็นเอกชนแต่มีวิธีคิดแบบรัฐ ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบมีผู้น าจากภาคประชาสังคม 

เอ็นจีโอ ชาวบ้าน เข้าไป แล้วแต่ว่าจะสวมหมวกใบไหน 

องคก์รเครอืขา่ย 

องค์กรพีเน็ท องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น สภาการเมืองภาคพลเมือง  มูลนิธิธรรมาภิบาล  มูลนิธิชุมชนโคราช  

กลุ่มหอการค้าอุตสาหกรรม  กลุ่มทายาทเกษตร  กลุ่มมาลาย  กลุ่ม สกว.คุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสีมา

อโศก เครือข่ายแรงงานคนพิการ  มูลนิธิธรรมมิกชน  สมาคมคนพิการ  มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ กลุ่มคนรักหลักประกัน

สุขภาพ  กลุ่มสูงวัย  ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก  กลุ่มเยาวชนกล้าดี กลุ่มเยาวชนรักโคราช  เครือข่ายงดเหล้า  กลุ่ม

เพลงโคราช  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   

 ขอ้จ ากดั  

ไม่สามารถหลอมรวมเวทกีลางให้สามารถพูดคุยกันไดแ้ต่ก็พยายามท าอยู่หากต้องใช้เวลา ยังเปน็

การท างานในลักษณะตา่งคนต่างท า เนื่องจากโคราชเปน็จังหวัดใหญ่มีทั้งหมด 32 อ าเภอ และมีความ

พยายามจะขอแยกจังหวัดเปน็จังหวัดบัวใหญ่แต่ยังไม่ส าเร็จ 

 

นครพนม 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,512.70 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 703,392 คน (พ.ศ. 2560)  การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 12 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอปลาปาก อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอบ้านแพง 

อ าเภอธาตุพนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอนาแก อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอนาเหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอนา

ทม อ าเภอวังยาง    99  ต าบล  1,128 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน 106 แห่ง  23 

เขตเทศบาล (1 เทศบาลเมือง 22 เทศบาลต าบล) และ 82 อบต. 

สถานการณ ์

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ มี 13 ต าบล 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 10 ต าบล  และอ าเภอท่าอุเทน 3 

ต าบล ส่วนมากจะเป็นต าบลชายขอบติดริมน้ าโขง สภาองค์กรชุมชนลงพื้นทีแ่ต่ไม่ได้รับการต้อนรบัคนใน

พื้นที่ฟังแต่หน่วยงานของรฐัและเอาข้อมูลด้านดีมาเปิดเผยกับคนในพื้นที่ สภาองคก์รชุมชนจะขอใช้พื้นที่ใน

การรับฟังข้อมูลผู้น าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ จึงขอความร่วมมือกับสายสมัชชาสุขภาพเข้าทาง อสม อนามัย 

จนได้เขา้ไปสอบถามข้อมูลกับคนในพื้นทีว่่าการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ประโยชนอ์ะไรและเสียอะไร 

ส่วนมากจะไม่รับทราบว่ามีจะเกิดผลกระทบอะไรทราบแต่ว่าที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น แรงงานจะมีงานท ามีคา่แรง

สูง พื้นที่จะมีความเจริญกองทุนฟื้นฟูก าลังจะมีการพูดกบัทางรัฐเพื่อหาทางแกป้ัญหา 
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งานรอ้น     

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มี 13 ต าบล 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 10 ต าบล  และอ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล 

ส่วนมากจะเป็นต าบลชายขอบติดริมน้ าโขง สภาองค์กรชุมชนลงพื้นที่แต่ไม่ได้รับการต้อนรับคนในพื้นที่ฟัง

แต่หน่วยงานของรัฐและเอาข้อมูลด้านดีมาเปิดเผยกับคนในพื้นที่ สภาองค์กรชุมชนจะขอใช้พื้นที่ในการรับ

ฟังข้อมูลผู้น าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ  ชาวบ้านส่วนมากจะไม่รับทราบว่ามีจะเกิดผลกระทบอะไรทราบแตว่า่

ที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น แรงงานจะมีงานท ามีค่าแรงสูง พื้นที่จะมีความเจริญ 

งานอุน่ 

 การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินด าเนนิการตั้งแต่ป ี2556 มีทัง้หมด 15 ต าบล  เศรษฐกิจฐานรากมีทั้งหมด 

38 พื้นที่ต าบล-สภาองคก์รชมุชนมีทั้งหมด 67 ต าบล  การจัดตั้งสวสัดิการชุมชนมีทั้งหมด 70 ต าบล 

ประเดน็งาน    

 -ท้องก่อนวัยของเยาวชน  เกษตรอินทรยี ์ สิ่งแวดล้อม   ขยะมูลฝอยในชุมชน 

วสิยัทศัน ์ 

ครอบครัวอยู่ดีมีสขุม่ันคง ชมุชนเข้มแข็ง พัฒนาประชาธิปไตยชุมชน มีสวสัดิการ สขุส าราญดา้น

วัฒนธรรม เลิศล้ าดา้นทรพัยากร เอื้ออาธร  สภาองค์กรชมุชน 

เปา้หมาย 

สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน บริหารทรัพยากรท้องถิ่นและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

องคก์รเครอืขา่ย  

สภาองค์กรชุมชน  สมัชชาสุขภาพ  กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร   อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 

 

บรุรีมัย ์

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  10,322.90 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 1,553,765  คน (พ.ศ. 2560) 

แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น  23 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอคูเมือง อ าเภอกระสัง 

อ าเภอนางรอง อ าเภอหนองกี่ อ าเภอละหานทราย อ าเภอประโคนชัย อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอพุทไธสง อ าเภอ

ล าปลายมาศ อ าเภอสตึก อ าเภอปะค า อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอห้วยราช 

อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอช านิ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอบ้านด่าน อ าเภอแคนดง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ9  ต าบล  2,212  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 209 แห่ง  เทศบาล 62 

แห่ง (3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลต าบล) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 

146 แห่ง 

สถานการณ ์  

จังหวัดบุรีรัมย์ก าลังเจริญเติบโตเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดที่ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ปลายการเมืองยุค

ประชาธิปไตยจนถึงปลายการเมืองยุค คสช.  กลุ่มภาคประชาสังคมเกิดการแตกตัวเป็นกลุ่มย่อยจ านวนมาก 

เป็นเมืองแห่งกีฬาเอเชียก้าวเขา้สู่สนามแขง่รถที่เป็นภูมิภาคของเอเชีย สนามบินก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ถนน 4 

เลน เป็นจังหวัดแรกของอีสานที่ถนนเชื่อมทุกอ าเภอบุรีรัมย์เป็น 10 เมืองต้องห้ามพลาดมีกลุ่มภาคประชา

สังคมเคยประท้วงเป็นประเด็นร้อน จะเห็นว่าในปี 2559 บุรีรัมย์เป็น 10 เมืองต้องห้ามพลาด บุรีรัมย์มีเป็น

จังหวัดแรกของอีสานเชื่อมทุกอ าเภอ  เป็นศูนย์กลางทุนเชื่อมไปจนถึงอีสานเหนือ 

ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ห้างฯ ของทุนท้องถิ่น/โชว์ห่วยในเมืองเจ๊ง , ทุนขนาดใหญ่   ห้างโลตัส / ร้าน

เซเว่น) ลงไปตั้งในชุมชนรุกชาวบ้าน    ปัญหาความยากจน หนี้สิน     ปัญหาความแห้งแล้งท าให้เกิดการแยง่

ชิงการใช้น้ าพี่น้องประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ  ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน เช่น ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ,พื้นที่โคก

มะม่วง และปัญหาที่เกิดจากการขุดเจาะส ารวจบ่อน้ ามันของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

งานร้อน  
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ปัญหาความขัดแย้งคือการระเบิดภูเขา โรงงานอ้อยเป็นอันดับต้นของประเทศที่ขยายจากพื้นที่ไร่มาสู่

พื้นที่นาจึงเกิดปัญหาเผาอ้อย แต่โรงงานอ้อยไม่ใช้วิธีเผาใช้เครื่องตัดโรงงานอ้อยสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลรับ

ซื้อกากอ้อย ใบอ้อย คืนสู่โรงงาน ตันละ 1,500 บาท เป็นมิติการพัฒนาที่เกิดขึ้น  

องค์กรเครือข่าย  

   เครือข่ายอาสาพัฒนาวิทยุชุมชน    เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ  เครือข่ายธรรมาภิบาล เครือข่ายตรวจสอบ

อ านาจรัฐ  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  

ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.เป็นเวทีกลางภาคประชาสังคม) 

  

บงึกาฬ 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  4,305  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 385,053  คน (พ.ศ. 2560) การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครบึงกาฬ อ าเภอพรเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอเซกา 

อ าเภอปากคาด อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล อ าเภอบุ่งคล้า  53  ต าบล  615  หมู่บ้าน การปกครองส่วน

ท้องถิ่น 60 แห่ง ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

41 แห่ง 

 สถานการณ์                                                                                                                                            

จังหวัดบึงกาฬ 4 อ าเภอติดแม่น้ าโขง มีความม่ันคงทางอาหารที่อาศัยแม่น้ าโขง 4 อ าเภอ และอีก 4 

อ าเภออาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ าโลก คือ บึงโขลงโหลงคือความม่ันคงของคนบึงกาฬ  เรื่องป่า 

รายได้เศรษฐกิจ  ภูทอก ภูงัว ภูสิง ภูลังกา คือความม่ันคงของคนบึงกาฬเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น   ที่ผ่าน

มาถึงจะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ก็ยังปรับตัวไม่ทันกับสิ่งที่เข้ามา  

 ยางพาราเป็นพืชที่จังหวัดบึงกาฬปลูกมากที่สุดใช้ที่นาปลูกยางพารา เม่ือราคายางพาราตกท าให้

เกิดหนี้สิน คนบึงกาฬ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นหนี้ ที่ดินส่วนใหญ่ถูกนายทุนกว้านซื้อในอนาคตจะมีสนามบิน 

สะพานข้ามแม่น้ าโขง ท าให้นายทุนได้ผลประโยชน์ ได้มีการขยายกลุ่มเครือข่ายเด็กเยาวชนที่จะเข้ามา

ท างานได้รับการอบรมและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเยาวชน ปัญหายาเสพติดและอีกหลายเรื่องที่

จะต้องได้รับการแก้ไข เรื่องผู้สูงอายุ เรื่องสิทธิชุมชนที่จะต้องมีการพูดคุยกัน  แกนน ารุ่นใหม่จะต้องสืบทอด

มรดกวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาถิ่น  จะท าอย่างไรให้ความเป็นคนอีสานยังคงด ารง เรื่องความม่ันคงทาง

อาหาร เรื่องวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอีสานหนึ่งเดียวมีหลายเรื่อง ต้องสร้างเครือข่ายในการท างานมี

ยุทธศาสตร์ในการท างาน มีการจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะ ท่ามกลางวิกฤตที่

เกิดขึ้นเราจะจัดให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองธรรมะที่ไม่มีมลพิษทางกลิ่น  ไม่มียาเสพติด ไม่มีปัญหาสุขภาพ ไม่

มีขยะ แล้วเป็นเมืองธรรมะได้อย่างไร  

นโยบายของจังหวัดที่เข้ามาจัดการ เช่น ประกาศจังหวัดให้มีการจัดการน้ าแบบพอเพียง ใช้บึงกาฬ

เป็นพื้นที่น าร่อง มีการสร้างศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติน้ าโขง ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการกระจายข่าวผ่าน

ระบบไลน์กลุ่ม นโยบายส ารวจที่ดิน และ ออกโฉนดให้ชาวบ้าน โดยผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

หนุนเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

ปญัหาใหญใ๋นพืน้ที ่:  

- ปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นเหม็นจากเศษยางพารา/น้ าที่ผา่นขบวนการผลิตยางพาราบ่อยครั้งที่เจอ

การปล่อยน้ าเสียลงพื้นถนน 

- ปัญหาการขยายตัวตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เชน่ มีการเขา้มาสร้างโรงงานยางพาราใน

พื้นที่เพิ่มขึ้น เกรงว่าจะส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

ประเดน็รอ้น 

 -การทับซ้อนพืน้ที่ท ากนิ 
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 -การต่อต้านการสร้างเขื่อนในแม่น้ าโขง 

 -โรงงานยางพารา 

 -เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขบวนการท างานบึงกาฬ ต้องการเห็นว่า จะท าอย่างไรให้ความเป็นคนอีสานยังคงด ารง เรื่องความ

ม่ันคงทางอาหาร เรื่องวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอีสานหนึ่งเดียวมีหลายเรื่อง ต้องสร้างเครือข่ายในการ

ท างานมียุทธศาสตร์ในการท างาน มีการจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะ 

ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเราจะจัดให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองธรรมะที่ไม่มีมลพิษทางกลิ่น  ไม่มียาเสพติด ไม่มี

ปัญหาสุขภาพ ไม่มีขยะ แล้วเป็นเมืองธรรมะได้อย่างไร 

องคก์รเครอืขา่ย  

 สภาองคก์รชุมชน องค์กรผูสู้งอายุ  เครือขา่ยเด็กและเยาวชน  

 

มกุดาหาร 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,339.80 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 339,575 คน  (พ.ศ. 2560)  

แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น  7  อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอนคิมค าสร้อย อ าเภอ

ดอนตาล อ าเภอดงหลวง อ าเภอค าชะอ ีอ าเภอหวา้นใหญ่ อ าเภอหนองสูง  53 ต าบล และ 526 หมู่บ้าน  การ

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น  56  แห่ง แบ่งออกเป็น องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง  เทศบาล

เมือง  1  แห่ง เทศบาลต าบล 24 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล  30  แห่ง 

สถานการณ ์ 

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการเปิดพื้นที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อ าเภอ มี 2 อ าเภอที่โดนเรื่อง

พื้นที่ สปก.เรียกคืนเพื่อท าพื้นที่อุตสาหกรรมคือ อ าเภอนิคมสร้อย และอ าเภอค าชะอี  

แม่น้ าโขงเป็นทั้งสถานการณ์ร้อนและเย็นเม่ือประกาศเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการผลักดัน

เรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้สถานที่ที่น่าสนใจคือ แม่น้ าโขง แก่งกะเบา ป่าพนมยง และช่วงเดือนเมษายนมีปลา

ในแม่น้ ามากท าให้ชาวบ้านมีรายได้ ในเขตอ าเภอเมืองได้รับผลกระทบจากโรงงานในเรื่องของกลิ่นซึง่ตอนนี้

ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล สารตกค้างจากการท าการเกษตร 

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะสะท้อนให้เห็นคนชุมชนในเมืองที่ห้วยแข้ที่มีการผลักดันอยู่ในขณะนี้จน

ท าให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีการพัฒนาล าน้าห้วยแข้ท าการเกษตร ท าฝาย 4 ฝาย มีการโค่นต้นไม้

ใหญ่เพื่อท าก าแพงกั้นน้ าเพื่อให้น้ าไหลเข้าเมือง ที่ต าบลบ้านโคกได้มีกลุ่มทุนเข้าไปสัมปทานบัตรแต่

ชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ประเด็นเรื่องสนามบินมี 2 กลุ่ม คือต้องการสนามบิน และกลุ่มที่ต้องการให้ใช้สนามเดิมที่มี

อยู่   

งานรอ้น  

- ปัญหาเขตเศรษฐกิจพเิศษ   

- ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองที่มีความสกปรก 

-  ปัญหาผลกระทบจากโรงงานน้ าตาล และโรงงานยางพาราในพื้นที่ที่ท าให้น้ าในล าหว้ยแคเ่กิดการ

ปนเปื้อน เชน่ ยาฆ่าหญ้าที่ใช้ในกระบวนการปลูกอ้อย เป็นต้น ท าให้ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์

จากล าหว้ยแค่ในการหาอยูห่ากินไม่ได้เหมือนเช่นเคย  ซึ่งในเขตของปลายหว้ยแค่เป็นเขตทีเ่ฝา้

ระวังปัญหาน้ าเสีย 

-  ปัญหาเรื่องการเผาอ้อยท าให้เกิดมลภาวะดา้นฝุน่ละออง และหมอดกวัน  

- ปัญหาผลกระทบจากการขนยางพาราซึ่งบางครั้งมีการท าน้ ายางหกหล่นลงพืน้ และซึมลงดินท าให้

เกิดมลภาวะต่อน้ าบาดาลใตด้ิน ซึ่งภาคประชาชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง 
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ประเดน็ปญัหา 

 การเผาป่าท าไร่อ้อย  เขตเศรษฐกิจพิเศษ(ความกังวล)  สารตกค้างจากการท าการเกษตร  

ผลกระทบดา้นกล่ินจากโรงงานการขึน้ลงแม่น้ าโขงอยา่งผิดปกติ  สัมปทานบัตร 

งานเย็น    

ท้องก่อนวัยอันควร  งานศพปลอดเหล้า  

ประเดน็รว่ม  

มุกดาหารเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย ประเด็นเรื่องธรรมะ (จัดกิจกรรมเดินขึ้นภูบูชาพระใหญ่ที่เป็น

สัญลักษณ์ของมุกดาหารใน 1 ปีจะขึ้น 12 ครั้ง)   ธรรมชาติ (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีโฮมสเตย์)  และ 

วัฒนธรรม (การอนุรักษ์วัด และก าลังจัดท าพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮักซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่า)   

องคก์รเครอืขา่ย 

องค์กรมุกดาหารฮ่วมฮักฮ่วมแฮงมุกดาหาร  ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด59 หรือ ศปจ สภาองค์กร

ชุมชน60 กองทุนสวัสดิการชุมชน มูลนิธิเพื่อนหญิง  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  มูลนิธิสยามแคร์ สภาเกษตร เครือข่าย

สาธารณสุขท้องถ่ินไทย เครือข่ายเพื่อการเข้าถึงสิทธิบริการขั้นพื้นฐาน  กลุ่มคนรักษ์ห้วยแข้ ภูขวาง 

 

มหาสารคาม 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  5,291.70 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 940,911 คน  (พ.ศ. 2560)  

แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอแกด า อ าเภอ

โกสุมพิสัย อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอเชียงยืน อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือก อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอวาปี

ปทุม อ าเภอนาดูน อ าเภอยางสีสุราช อ าเภอกุดรัง อ าเภอชื่นชม  133 ต าบล  1,804 หมู่บ้าน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 143 แห่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 123 แห่ง 

สถานการณ์  

ทุนใหญ่ เช่น ห้างโลตัส  แม็คโคร  ร้านเซเว่น  เข้ามายึดกุมเศรษฐกิจในเรื่อของการค้าปลีก และค้า

ส่ง ท าให้ทุนท้องถิ่นซึ่งเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดกลาง และร้านโชว์ห่วยขนาดเล็กถูกท าลาย  ทุนจาก

ประเทศจีนเข้ามากว้านซื้อที่ ซื้อคอนโด ซื้อห้องแถว แล้วเอาคนของตนเองเข้ามาอยู่ท ามาหากินแบบถาวร 

เช่น การท าร้านสะดวกซื้อ การปล่อยเงินกู้ เป็นต้น  

ปัญหาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากพื้นที่ผลิตอาหาร เปล่ียนมาเป็นพื้นที่ผลิตพืชอุตสาหกรรม หรือ

พืชพลังงานแทน เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งมีผลกระทบมาจากปัญหาภัยแล้ง  

                                                           
59 เป็นเวทีกลางทีอ่งค์กรภาคประชาสงัคมในพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นปัญหาพืน้ทีร่่วมกนั  
60 หลงัจากมี พรบ.สภาองค์กรชุมชน ได้ขบัเคลื่อนการจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบลมีภารกิจ คืองาน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม
ประเพณี เชือ่มโยงเครือข่าย ใน 2552 และ 2553 ขบัเคลือ่นเร่ืองธรรมนูญสวสัดิการชุมชนกินได้คนมกุดาหาซ่ึงมี พม.เป็นภาคีเชื่อมโยงเครือข่าย มี
ท้องถ่ินจงัหวดัร่วมลงนาม ประมาณปี2555 ได้มีการจดัตัง้ภาคประชาสงัคมและมีการท าปฏิญญาร่วมกนัในการก าหนดทิศทางองค์กรในอนาคตโดย
ใช้ตวัแทนกลุ่มเป้าหมายต าบลละ 2 คน จึงเกิดองค์กรแรกข้ึนคือ องค์กรมุกดาหารฮ่วมฮกัฮ่วมแฮงมุกดาหารได้เปิดเวทีภาคประชาสงัคมโดยเน้น
ภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาสงัคมโดยมีเป้าหมายสมาชิก 60 คนประเด็นในการพูดคุยจะเป็นเร่ือง สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม   ภาค
ประชาสังคมมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1.มาจากกลไกขับเคลื่อนการท างานจากภาครัฐ เช่น อสม. มาจากสาธารณสุข งานด้านผู้บริโภค มาจาก
สาธารณสุข  สวสัดิการสงัคมมาจากภาครัฐ    2.ภาคประชาสงัคมที่ท างานด้วยจิตอาสาที่เห็นผลกระทบของปัญหาจริง  ๆ มีหน่วยงานที่เข้าไป
ท างานเชิงประเด็น เชิงกลุ่มเป้าหมาย  การขบัเคลือ่นงานในจงัหวดัมกุดาหารจึงมีรูปแบบทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ 
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 ปัญหาทางด้านสังคม เช่น ปัญหาเด็กท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็ก เยาวชน61 ปัญหา

คนชราถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามล าพัง ปัญหาคนชราต้องแบกรับภาระการเลี้ยงลูกหลาน เป็นต้น  

 ปัญหาปรัชญาด้านการศึกษาของประเทศไทยไม่สามามารถที่จะสร้างให้คนมีวินัย มีความกตัญญู  มี

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน ฯลฯ การศึกษาที่เป็นอยู่สร้างคุณค่าให้ตนเองไม่ได้ เป็นการศึกษาเพื่อ

การแข่งขัน 

  ปัญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งมีโอกาสที่จะท าให้เกษตรกรที่ดินหลุดมือได้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

60% ของคนที่เป็นหนี้ไม่มีปัญหาใช้คืนเงินต้น มีแต่ค่อย ๆ ใช้ดอกไปเรื่อย ๆ และถ้าอยากจะปลดหนี้ก็มี

ทางออกเดียวคือต้องขายที่ดิน  และเนื่องจากที่ดินมีราคาที่แพงกลุ่มคนที่จะเป็นเจ้าของได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น

กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ หรือทุนอุตสาหกรรมที่มีก าลังซื้อ 

  ปัญหาเรื่องแรงงาน เช่น การขาดแรงงานภาคการเกษตร , คุณภาพแรงงาน ,การคุ้มครองแรงงาน 

และจ านวนแรงงานขา้มชาตใินภูมิภาคเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตา่ง ๆ ตามมา 

ขบวนการท างานมหาสารคาม มีพื้นที่กลางร่วมกัน เรียกว่า  “เครือขา่ยฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม”  

เป็นตัวขับเคล่ือนการท างานร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดโดยใช้กลไกในรูปแบบของ คณะอนุกรรมการใน

การขับเคล่ือน โดยใช้งบประมาณสนับสนุน จาก  สสส. สช. พอช. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

บ้านเมือง การท างานภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคามต้องท างานประเด็นเย็น จึงจะหาแนวร่วมได้ มี

ความยาก คือการบริหารจัดการเราต้องสร้างสมรรถนะความสามารถให้เป็นมืออาชีพและสร้างความเชื่อถือ 

การสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม การปรับการท างานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

องค์กรเครือข่าย  

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก,เครือข่ายผู้สูงอายุ , เครือข่ายป่าไม้ที่ดิน,เครือข่ายบ้านมั่นคง,เครือข่ายเด็ก 

และเยาวชน ,เครือข่ายสตรี  ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม  เป็นต้น  

 

ยโสธร 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,161.70 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 539,257 คน  (พ.ศ. 2560)  การ

ปกครองแบ่งออกเป็น  9  อ าเภอ ได้แก่ เภอเมืองยโสธร อ าเภอทรายมูล อ าเภอกุดชุม อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอค้อวัง อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอไทยเจริญ  78  ต าบล  835  หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น  88  แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง เทศบาล

เมือง  1  แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล 64  แห่ง 

สถานการณ ์ 

 ปัญหาแรงงานภาคเกษตร เป็นแรงงานผู้สูงอายุ  ขาดการสืบทอดการเกษตร  ปัญหาครอบครัว ปัญหา

การหย่าร้าง ปัญหาเด็กก าพร้า ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กถูกกระท าทางเพศ  

ปัญหาความแตกแยกในชุมชน การแย่งชิงอ านาจ ปัญหาภัยพิบัติ  ปัญหาการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับรัฐ 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ปัญหาการคุกคามของกลุ่มทุน  ปัญหาโรงน้ าตาล  ปัญหาโรงไฟฟ้าชีว

มวล  ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย  ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น 

 

ประเด็นงาน  

สมุนไพร เกษตรอินทรีย์  เดก็   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    

                                                           
61 มีการท าวิจัยในปี 2558 เร่ืองไอคิวเดก็ในจังหวัดมหาสารคามพบว่า 1 ใน 3 ของเดก็ช้ันประถมอายรุะหว่าง 9-11 ขวบ ไอคิวต า่กว่ามาตรฐาน 
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การด าเนนิงานในพืน้ที6่2 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มีต้นแบบ 10 กลุ่มซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและจะเป็นแผนของวาระ

แห่งชาติ  ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  สร้างคนรุ่นใหม่ให้ท าการเกษตรอินทร์ สร้าง

เครือข่ายต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยววิถชีาวนา เกษตรอินทรีย์สัมพนัธ์

กับเครือข่ายอื่น ๆ 

 การบูรณาการ การบริหารจัดการน้ าท่วมร่วมแล้ง การแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ  

สร้างศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอาชีพ การท านาแบบประณีต การเพาะเลี้ยงปลา การปลูกผักอินทรีย์ 

เครือข่ายป่า อนุรักษ์ป่าชุมชน มีคณะกรรมการดูแลป้องกัน เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  สร้างฐาน

งานเชื่อมร้อยข้ามจังหวัด กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย เชื่อมร้อยเครือข่ายป่าชุมชน สร้างการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู 

ขบวนการท างานกลุ่มองค์กรที่ท างานขับเคล่ือนในพื้นที่ :  การท างานภาคประชาสังคมในพื้นที่

เริ่มต้นเมือปี 2538 ท าประเด็นเรื่องข้าวปลอดสารพิษ โดยเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดยโสธร ซึ่งต่อมาก็ได้ใช้

ฐานของกลุ่มชาวนาเป็นเครือข่ายหลักในการท างานเพื่อขยายฐานการท างานไปยังประเด็นต่าง ๆ เช่น การ

ขับเคล่ือนภาคพลเมือง การขับเคล่ือนเรื่องทรัพยากร ป่าไม้ ที่ดิน  น้ า  ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มที่ท าเรื่องข้าวอินทรีย์

อยู่ 10 กลุ่ม มีสมาชิกกว่า 3,000  คน  มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนเพื่อไปสู่ “ เมืองเกษตรอินทรีย์ “ 

ประเด็นหลักที่ใช้ในการขับเคล่ือน:  โรงเรียนชาวนา และการท าข้าวอินทรีย์  

ปัญหาอุปสรรคในการท างาน การท างานมุ่งเน้นไปที่การบริการจัดการเรื่องเงินเป็นหลัก จึงอาจจะท า

ให้พลังความเข้มแข็งของกลุ่มอ่อนแอ ซึ่งอาจถูกแทรกแซงจากภายนอกได้ง่าย  

องคก์รเครอืขา่ย  

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  เครือข่ายป่า อนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านโฮมฮัก เครือข่ายน้ า ชี-เซบาย63 

 

ร้อยเอ็ด 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,299.40 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 1,309,708 คน (พ.ศ. 2560)  

แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอจตุร

พักตรพิมาน อ าเภอธวัชบุรี อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทอง อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอหนองพอก อ าเภอเสลภูมิ 

อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอโพนทราย อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมยวดี อ าเภอศรีสมเด็จ 

อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอหนองฮี อ าเภอทุ่งเขาหลวง  193 ต าบล 2,435 หมู่บ้าน  การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น 203 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง  1  แหง่ 

เทศบาลต าบล 65 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล  13  แห่ง 

สถานการณ์ 

 ปัญหาพื้นทีสีเขียวลดลงเนื่องจากพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โซนใต้ลงมาประกาศ

เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิแต่จะมีการตั้งโรงงานผลิตน้ าตาลซึ่งตอนนี้ก าลังตั้งค าถามกันว่าถ้าต้องการ

โรงงานน้ าตาลแล้วพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิจะท าอย่างไร  และก าลังจะมีการเปล่ียนแปลงในชุมชนที่ทุ่งกุลา

ร้องไห้มีชุมชนโบราณอยู่ 270 แห่งซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีทางภูมิศาสตร์ ที่ต าบลเหนือเมืองมีโรงไฟฟ้าชีว

มวล 3 แห่ง สาธารณสุขได้ตั้งส านักงานตรวจสุขภาพใกล้กับชุมชนหลังจากตรวจสุขภาพแล้วมีสารพิษและ

                                                           
62 จงัหวดัยโสธรการท างานของภาคประชาสงัคมหยดุชะงกัไประยะหน่ึง  แต่เห็นการเคลือ่นของชาวบ้านในช่วงปี 2545 เคลือ่นเร่ืองเกษตรอินทรีย์
โดยทีอ่งค์กรชาวบ้านเป็นตวัขบัเคลือ่น 
63

 เชื่อมร้อยเครือข่าย   ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ 
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ฝุ่นสะสมในร่างกาย  การตั้งโรงงานน้ าตาลที่อ าเภอปทุมรัตน์ และอ าเภอเสลภูมิควบคู่กับโรงไฟฟ้าชีวมวล 70 

เมกวัตและได้มีการสัมปทานถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซียแล้ว  

งานร้อน  

 -บ่อขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงน้ าตาล ที่อ าเภอปทุมรัตน์(โรงงานน้ าตาลราชบุรี) อ าเภอเสลภูมิ 

(โรงน้ าตาล บริษัทมิตรผล) 

งานอุน่ 

 -การฟื้นฟผูลกระทบโครงการโขง ช ีมูล ในล าน้ าช ี  วสิาหกิจการผลิตและแปรรูปขา้วอินทรีย์   

ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

งานระดบัจงัหวดั 

 ธรรมนูญสขุภาพต าบล (เปน็งานที่ท ามากที่สดุ)  การจัดการขยะโดยชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผลิตและแปรรูปขา้วอินทรีย6์4 

งานทีท่ านอ้ยทีส่ดุ 

 ยาเสพติด  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ติดเชื่อเอดส ์

งานเยน็ 

 ด้านสขุภาพ  โรงเรียนนอกระบบ  

ขบวนการท างานขับเคล่ือนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอยู่ 2 ขบวน คือ  เครือข่ายภาคประชาชนที่เกิด

จากการจัดตั้งของ พอช. เช่น สภาองค์กรชุมชนสภาพัฒนาการเมือง ร่วมกับ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน   ซึ่งขับเคล่ือนภายใต้ “ สภาสาเกตุนครสู่การจัดการตนเอง ” และภายหลังเปล่ียนมาเป็น “ 

สภาสาเกตุนครสู่การจัดการสู่ความยั่งยืน ” ซึ่งมี กสน.เป็นกองเลขา และใช้รูปแบบการขับเคล่ือนเหมือน 

มหาสารคาม Model แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักและ  การขับเคล่ือนโดยใช้ขบวนงานด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นตัวเชื่อมประสานความร่วมมือกับกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ เช่น สสจ. ,ภาคประชาชน 

และส่วนท้องถิ่น 

องคก์รเครอืขา่ย  

 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)สมัชชาสุขภาพ  องค์กรชุมชน  สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  วิสาหกิจการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์   สมาคมอีสานวิถี  ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ า

ชีตอนล่าง มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้  สมาคมพัฒนาชุมชนเกษตรวิสัย  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท  

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด  สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ าเภอทุ่งเขาหลวง  สภาสาเกตนคร 

 

เลย  

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,434.60 ตารางกิโลเมจ านวนประชากร 624,066 คน (พ.ศ. 2560) 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  14  อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองเลย อ าเภอนาด้วง อ าเภอเชียงคาน อ าเภอปาก

ชม อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้ว อ าเภอภูเรือ อ าเภอท่าล่ี อ าเภอวังสะพุง อ าเภอภูกระดึง อ าเภอภูหลวง 

อ าเภอผาขาว อ าเภอเอราวัณ อ าเภอหนองหิน  89  ต าบล  840  หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 29 

แห่ง ประกอบด้วย  เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 27 แห่ง 

สถานการณ ์

                                                           
64 งานด้านเกษตรอินทรีย์มีโครงการผูกป่ินโตท าทีอ่ าเภอโพนทรายผลิตข้าวหอมมะลิส่งให้กบัจงัหวดัจนัทบรีุเดือนละ 5 ตนั จงัหวดัจนัทบรีุมีอาหาร
ทะเลก็จะส่งมาให้ทีทุ่่งกลุา มีโครงการ 1 ชมุชน 1 หอการค้า ท าเร่ืองนวตักรรมการแปรรูปข้าวหอมมะลิทีอ่ าเภอปทมุรตัน์ 



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

115 

 ความเปล่ียนแปลงภาคเกษตรมีการปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเช่นกันปัญหาที่ซ้อนทับ ระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงการ

ผลิตทางการเกษตร ละเมิดสิทธิชุม คนที่ท างานการเมืองการปกครองเติบโตมาจากนักลงทุน การท่องเที่ยวมี

ปัญหานักลงทุนจัดการการท่องเที่ยวการมีส่วนในชุมชนมีน้อย  ยังขาดกระบวนการภาคประชาสังคมที่เอา

ประเด็นต่าง ๆ มาพูดคุยกัน  

ประเดน็การท างาน 

 ปัญหาเหมืองแร่ทองค า ปัญหาโรงไฟฟา้ขยะ  การจัดการน้ าแม่น้ าเลย  ด่านการค้าชายแดน  

การสรา้งไซโลการเกษตร    เป็นการท างานในพื้นทีข่องตนเองในประเดน็ย่อย และมีความพยายามรวมกัน

เป็นเครือขา่ยท าประเด็นในพื้นทีแ่ละเชือ่มโยงกับเครือขา่ยนอกพื้นที่ 

ประเดน็การท างานระดบัภาค 

 เกษตรยั่งยืน  สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ าโขง  เหมืองแร ่

ประเดน็ทีข่าดคนท างาน 

 ผู้บริโภค คนไร้รฐั ชาตพิันธุ ์ความหลากหลายทางเพศ แรงงานขา้มชาต ิ ชุมชนเมือง 

 งานเหล่านี้ หนว่ยงานพัฒนาสังคมซึ่งเป็นหนว่ยงานของรัฐ ท าอยูแ่ตภ่าคประชาสังคมไม่ได้มีส่วน

ร่วมในการท างาน   

องคก์รเครอืขา่ย  

 มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา  โครงการอนุรักษ์สมุนไพรเกษตร สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ

สาธารณะ สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์  สมาคมประชาสังคม  มูลนิธิฟื้นฟูชุมชนท้องถ่ิน  

สถาบันไทยเพื่อการพัฒนา  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัดเลย กลุ่มกิจกรรมเยาวชนและเด็ก กลุ่มทุนน้ าออม 

มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน เครือข่ายเพื่อนชนบท กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเขาหลวง  

 

ศรีสะเกษ 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  1,452,471 คน (พ.ศ. 2560) แบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น  22  อ าเภอ, ได้แก่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ 

อ าเภอกันทรลักษณ ์อ าเภอขุขันธ ์อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอราษีไศล อ าเภออุทุมพร

พิสัย อ าเภอบึงบูรพ์ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอโนนคูณ อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอน้ าเกล้ียง อ าเภอวังหิน อ าเภอภู

สิงห์ อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอพยุห์ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ าเภอศิลาลาด 206  ต าบล , 

2,557  หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม  229  แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง, เทศบาล

เมือง  2  แห่ง เทศบาลต าบล  34  แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  192  แห่ง 

สถานการณ ์ 

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ การตัดต้นยางของชาวบ้าน   ชายแดนช่องสะง า   ผังเมือง  เมืองสงบไม่มี

โปแตช บ่อน้ ามัน  การชดเชยที่ดิน เขื่อนหัวนา ราษี  การย้ายชื่อหนองน้ าไปทับซ้อนในที่เดียวกัน แล้วใช้

ประโยชน์จากหนองน้ าที่ถูกย้ายชื่อไป เช่น สร้างห้างสรรพสินค้า 

 

 

 

งานร้อน 
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 การประกาศเขตปา่สงวนทับที่ท ากิน อ.ขุนหาญ   การเรยีกร้องสิทธิของเขื่อนหัวนา และเขื่อนราศี

ไศล  การติดตามการพฒันาลุ่มน้ ามูล การขุดลอกริมตล่ิงตามล าน้ ามูล  การติดตาม พรบ.ประมงแห่งชาต ิ การ

คัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลที ่อ.พาย ุจ.ศรีสะเกษ 

งานเยน็ 

 การท ายุทธศาสตร์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง  กองทุนสวัสดิการชุมชน65  สภาองค์กรชุมช เศรษฐกิจและ

ทุนชุมชน/การท่องเที่ยวโดยชมุชน  จังหวัดจัดการตนเอง งานจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  งานด้านเด็กและสตรี 

งานตลาดทางเลือก การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป่าโคก ป่าทาม ป่าทุ่ง ป่าภู เชิงระบบนิเวศน ์ การจัดการขยะ  การ

พัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ 

สิ่งที่ภาคประชาสังคมยังไม่ได้ท า และมีความต้องการจะท าธุรกิจเพื่อสังคมเป็นการท าธุรกิจเพื่อให้อยู่

รอดและแบ่งปันผลก าไรคืนสู่สังคม ส่วนการยกระดับการพัฒนาไปสู่ระดับภาคมี 3 ประเด็นที่เคล่ือนอยู่ 1.การ

พัฒนาลุ่มน้ ามูลเป็นประเด็นร่วมในระดับภาค  2.ยุทธศาสตร์อีสานหนึ่งเดียว  3.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

ขบวนการท างานจังหวัด ประเด็นหลักที่ใช้ในการขับเคล่ือน:  เมืองศรีสะเกษอยู่ดีมีแฮง ปัญหา

อุปสรรคในการท างาน การขับเคล่ือนเชิงขบวนไม่มีความต่อเนื่อง ขับเคล่ือนเฉพาะส่วน ต่างคนต่างท าไม่มี

การหนุนเสริม หรือช่วยเสริมแรงซึ่งกันและกัน 

องค์กรเครือข่าย  

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สมาคมประมงน้ าจืด 66 สมาคมคนทาม  เครือข่ายงดเหล้า ศูนย์ประสานงาน

ภาคีพัฒนาจังหวัด  ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถ่ิน  ศูนย์วิจัยเด็กและเยาวชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด  กลุ่มตะวัน

เบิกฟ้า  สมาคมคนพิการ  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัด เครือข่ายป่าชุมชน  

สมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายศรีษะอโศก  มหาวิชาลัยธรรมชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะ

เกษ67 เครือข่ายองค์กรฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนา จ.ศรีสะเกษ 

 

สุรนิทร ์

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  8,124.10  ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  1,381,761 คน (พ.ศ. 

2560) การปกครองแบ่งออกเป็น  17  อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่าตูม อ าเภอ

จอมพระ อ าภอปราสาท อ าเภอกาบเชิง อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอสนม อ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอสังขะ อ าเภอล าดวน 

อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอบัวเชด อ าเภอพนมดงรัก อ าเภอศรีณรงค์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ อ าเภอโนนนารายณ์ 

158  ต าบล  2,011  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 174  แห่ง 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  

เทศบาลเมือง  27  เทศบาลต าบล  144 องค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                           
65 องค์กรด้านสวสัดิการมี 100 กว่าองค์กร ลุ่มน ้ามูลตอนกลางเป็นเครือข่ายไม่ได้ใช้ฐานจากต าบลแต่ใช้ฐานภูมินิเวศน์ลุ่มน ้ามูลตอนกลางมีการ
ท างานร่วมกนั 3 จงัหวดัมีสมาชิกประมาณ 2,000 คนของกองทนุสวสัดิการ การขบัเคลือ่นเครือข่ายในประเด็นนโยบาย เช่น นโยบายการพฒันาลุ่ม
น ้ามูลตอนกลาง     
66 ตัง้ข้ึนเพือ่เข้าไปมีส่วนร่วมการก าหนดกรอบนโยบายการท าประมงในประเทศไทย และทีพิ่เศษคือเป็นกลุ่มองค์กรทีส่ามารถเข้าถึงงบประมาณของ
รัฐจากการทีเ่สนอประเด็นเร่ืองสิทธิพีน่้องในเครือข่ายลุ่มน ้ามูลตอนกลางใช้งบประมาณของกรมชลประทานในการท างานเพราะได้เสนอในขัน้ตอน
การแก้ปัญหาว่าหลงัการสร้างเขื่อนรัฐต้องฟ้ืนฟจึูงได้งบประมาณจ านวนหน่ึงต่อปีในการท างานลุ่มน ้ามูลและงบประมาณจากแหล่งอืน่ๆ ที่ใช้   ใน
การท างาน 
67 คณะกรรมการลุ่มน ้าสภาเกษตรกรจงัหวดัศรีสะเกษได้จดัท าข้อเสนอแนะเพือ่แก้ปัญหาและปรบัปรุงแหล่งน ้าในจงัหวดัศรีสะเกษส่วนตอนบนการ
แก้ปัญหาเร่ืองน ้า และก าหนดพืน้ที่ต าบลในการแก้ปัญหาโดยดู 3 ลุ่มน ้า คือ ห้วยพยุง ห้วยทา ห้วยส าราญ และห้วยทบัทนั เพือ่จะได้มีการพฒันา 
จงัหวดัศรีสะเกษมี 2 เขื่อน คือ เขื่อนหวันา และเขื่อนราศีไศล เขื่อนหวันามี 14 บานประตู อยู่ที่อ าเภอกนัทารม เขื่อนราศีไศล 7 บานประตูอยู่ที่
อ าเภอราศีไศลมีเครือข่ายที่ร่วมกนัประมาณ 100 หมู่บ้านและได้มีพฒันาการขององค์กรมาเร่ือย ๆ จากกลุ่มเคลื่อนไหวเร่ืองสิทธิยกระดบัมาเป็น
สมาคมได้จดัตัง้เป็น 2 สมาคม ทกุประเด็นเกีย่วข้องกนัไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร ฟ้ืนฟทูรพัยากร ฯลฯ 
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สถานการณ ์ 

จังหวัดสุรินทร์ ที่มีชื่อเสียงก็คือการผลิตข้าวหอมมะลิโดยสามารถที่จะส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ 

เช่นกองทุนข้าว หรือการจัดการตลาดภายในประเทศ อีกประการหนึ่งก็คือสุรินทร์มีชุดองค์ความรู้ในเรื่องของ

เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสาน โดยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ 2524 ปัจจุบันก็เป็นเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่ง

เกษตรอินทรีย์ก็เป็นหนึ่งในเกษตรยั่งยืน  มีลุ่มน้ าหลักคือลุ่มน้ าห้วยเสนง ลุ่มน้ าสาขาย่อย คือ ห้วยทับทน ล า

น้ าชี ล าน้ ามูล การเคลื่อนไหวหลักจะอยู่ในเขตลุ่มน้ าห้วยเสนงตั้งแต่ทศิใต้ชายแดนกัมพูชายาวลงมาจนถงึล า

ชีเขต 

สุรินทร์เป็นจังหวัดชายแดนติดกับกัมพูชา ในเรื่องของการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีการกว้าน

ซื้อที่ดินของกลุ่มทุน มีงานวิจัยทางสกว.ที่ร่วมท ากับท้องถิ่นในเขตพื้นที่อีสานใต้มีแนวโน้มสูญเสียที่ดินของ

เกษตรกรที่ถูกกลุ่มทุนกว้านซื้อเพื่อที่จะเก็งก าไร เปล่ียนแปลงเป็นโรงงาน คนกัมพูชาเข้ามาอยู่ในสุรินทร์ที่

เพิ่มมากขึ้นมาใช้บริการสาธารณะสุขทั้งในโรงพยาบาลทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ ทั้งโรงพยาบาลของ

ทางภาครัฐและเอกชน เปล่ียนเรื่องของการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม ที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ มีคน

แจ้งให้คนกัมพูชาว่ามีการรักษาฟรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์     

งานร้อน  

 โรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบันมี 2 แห่ง แต่ในแผนของจังหวัดยังขับเคล่ือนไม่ได้มาก โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง

ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ คือ ฝุ่นละออง น้ าบาดาล สุขภาพ ของคนในพื้นที่ (นโยบายสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล/ขยะ 

80 แห่ง) 

 การปิโตรเลียมมีการขุดเจาะ 2 จุด สร้างผลกระทบพอสมควร มีเครือข่ายระดับประเทศในการท างาน

แต่ในระดับจังหวัดเครือข่ายที่ท างานกับสมัชชาสุขภาพก็พยายามดึงเอาพื้นที่เหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะขยายผล

ในเรื่องของผลกระทบในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 

ปัจจุบันสัปทานบัตรในอุตสาหกรรมหลายตัวก าลังจะสิ้นสุดลงโดยเฉพาะเรื่องโรงโม่หิน ท่าทราย ทั้ง 2 ตัวนี้

อยู่ใน พรบ.แร่ และพรบ.ตัวนี้ก าลังเกิดการเปล่ียนแปลง ตอนนี้ก าลังจะตั้งคณะกรรมการแร่แห่งชาติในระดับ

จังหวัด  พื้นที่ในระดับจังหวัดจะถูกแบ่งให้น้อยลงเพื่อที่จะเล่ียง EIA –EHIA เช่น พื้นที่ 50 ไร่ สามารถท าโรง

โม่ได้ จึงเกิดการส ารวจและเกิดการเคลื่อนไหวในพื้นที่ซึ่งตอนนี้โรงโม่ใหญ่ยุติแล้วหินก่อสร้าง ทราย มีราคา

สูงขึ้นเพราะเอามาจากบุรีรัมย์   

สารเคมีมีมากพอสมควร ในจังหวัดสุรินทร์มีลุ่มน้ าหลักคือลุ่มน้ าห้วยเสนง ลุ่มน้ าสาขาย่อย คือ ห้วย

ทับทน ล าน้ าชี ล าน้ ามูล การเคล่ือนไหวหลักจะอยู่ในเขตลุ่มน้ าห้วยเสนงตั้งแต่ทิศใต้ชายแดนกัมพูชายาวลง

มาจนถึงล าชีเขต 

 ปัญหาขยะมูลฝอย ถ้ามองผ่านลุ่มน้ าห้วยเสนงจะพบว่ามีปัญหาตั้งแต่เรื่องของสารเคมี สารพิษ 

รวมถึงกากอุตสาหกรรม ที่ลงสู่แหล่งน้ า รวมถึงขยะรวมถึงมลพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ าจนมาถึงเรื่องระบบ

น้ าประปา สาธารณสุขได้ส ารวจน้ าดื่มทั้งน้ าบางส่วนที่ได้มาจากห้วยเสนอง บางส่วนได้มาจากน้ าบาดาล

ปรากฏว่า 100 เปอร์เซ็นในจังหวัดสุรินทร์มีการปนเปื้อนแต่ไม่มีการให้ข้อมูลว่าความรุนแรงระดับไหน 

ประเด็นสังคม  

อันดับหนึ่งคือเรื่องแม่วัยใส จังหวัดสุรินทร์ติดอันดับต้นๆ รวมถึงเด็กที่ออกเรียนกลางคัน สภาพ

ครอบครัวที่พ่อ แม่ ไม่ได้อยู่กับลูก ให้อยู่กับตายาย เกิดปัญหาในลักษณะนี้ค่อนข้างรุนแรง  อันดับต่อมาคือ 

การติดสุรา “ไปสุรินทร์ ไปกินสุรา”  

แรงงานกัมพูชาเข้ามาที่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างมาก บริเวณด่านชายแดนมีการเคล่ือนย้าย

แรงงานที่ไม่ปลอดภัยการค้ามนุษย์ อาชญากรรม    การใช้บริการสาธารณสุขการบริการในโรงพยาบาล

หนาแน่นไปด้วยคนกัมพูชาหลายคนรู้สึกว่าได้รับผลกระทบต่อการบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน

ยกเลิกประกันสังคม 
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ประเดน็รว่ม  

ความม่ันคงด้านอาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมสุขภาพองค์รวม  การ

ส่งเสริมพลังพลเมือง 

สิ่งที่ท้าทาย 

   1.จะรวมคนเก่งคนดีได้อย่างไร  2.จะสถาปนาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขึ้นมาบอกคน

สุรินทร์และพี่น้องในประเทศไทยได้อย่างไร ?  

ภาคีการพัฒนาของสุรินทร์มีส่วนเข้าไปบริหารจัดการร่วมเริ่มมีการใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัด

ตั้งแต่ปี 2559 ปี 2560 แม้แต่งบประมาณ อบจ.เราใช้ร่วมกันมาตลอดโดยเฉพาะปี 2560 ได้ใช้งบประมาณ 6 

ล้านบาท ในการที่ท าให้พี่น้องเกิดความเข้มแข็ง ส่วนในปี 2561-2564 เอาฐานของกลุ่มเหล่านี้ไปใช้ในการ

พัฒนากลุ่มองค์กรให้เข้มแข็งแก้ประเด็นร้อนแก้ประเด็นที่รู้สึกว่ามีผลกระทบต่อคนสุรินทร์ เครือข่ายที่มีอยู่

ทั้งหมดตอบโจทก์ว่า2,122 หมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์เราจะท าให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่อง

ของสุขภาวะอย่างไร 

 ประเด็นที่ท าให้สะเทือนมากพอสมควรคือสถาบันครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ถูกมองว่าเรื่องแม่วัยใสจะ

แก้ไขอย่างไร 

องคก์รเครอืขา่ย  

มูลนิธิเกษตรนิเวศน์  เครือข่ายเกษตรทางเลือก ตลาดสีเขียว มูลนิธิพัฒนาอีสาน  สมาคมป่าชุมชน มูลนิธิชุมชน

อีสาน มูลนิธิพัฒนาอีสาน มูลนิธิสุขภาพชุมชน  กลุ่มเด็กรักป่า  เครือข่ายบ้านมั่นคง  เครือข่ายสรินทร์สร้างสุข  เครือข่าย

สมัชชาสุภาพสุรินทร์ เครือข่ายห้วยเสนง สมาคมคนพิการ เครือข่ายกองทุนคุณธรรม สมาคมผู้บริโภคสุรินทร์   เครือข่าย

ป่าชุมชน   เครือข่ายชนเผ่าในกลุ่มกูย สภาองค์กรชุมชนพื้นที่ชายแดน  กลุ่มตะบัลไพร ภายใต้เครือข่ายสหธรรมเพื่อ

การพัฒนา คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 

 

สกลนคร 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,605.80 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  1,122,905 คน (พ.ศ. 2560)  

แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 18 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอกุด

บาก อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอค าตากล้า 

อ าเภอบ้านม่วง อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอส่องดาว อ าเภอเต่างอย อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอภูพาน  125  ต าบล  1,323  หมู่บ้าน   องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 140 แห่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลต าบล 65 แห่ง และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 73 แห่ง 

สถานการณ ์

สกลนครเป็นเมืองธรรมะ เมอืงวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์  เป็นเมืองธรรมชาติจังหวัดสกลนครเปน็

ศูนย์กลางเทอืกเขาภูพาน  ปญัหาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  การเมือง  ปัญหาผลกระทบจาก

นโยบายทวงคนืผืนปา่  กลุ่มทุน CP เขา้มากว้านซื้อที่ดนิในเขตพื้นที่ชลประทานบรเิวณน้ าดนู 

 

 

 

ประเดน็การท างาน 
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  โรงงานน้ าตาล  เหมืองแร่โปแตส  เขาตาม่วง   การพัฒนาหนองหาร  เป็นประเด็นที่ต้องฟังความ

คิดเห็นจากคนในท้องถิ่น เรื่องปัญหาป่าไม้ ที่ดิน เป็นประเด็นที่ต้องโดนฟ้อง โดนไล่ที่     ประเด็นโรงงานออ้ย  

ประเด็นการเรียกร้องสิทธิในพื้นที่ดินท ากิน 

องค์กรเครือข่าย  

เครือข่ายวิทยุชุมชน  เครือข่ายเลือกตั้งและเครือข่ายอื่น ๆ อาหาร  มีการท างานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเป็น

แกนหลัก  เครือข่ายของ พอช. เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายเรื่องน้ า ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ชมรมรักษ์มูล  

เครือข่ายครูสังคม เครือข่ายหมอดิน เครือข่ายข้าว เครือข่ายผักปลอดสาร   

 

หนองบวัล าภ ู

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  502,868  คน (พ.ศ. 2560) 

การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอนากลาง อ าเภอโนนสัง อ าเภอศรี

บุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนาวัง  59 ต าบล 636 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนทั้งสิ้น 69 

แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 24 แห่ง และ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง 

สถานการณ ์

 ปัญหาล ามะเนียง  (โครงการ โขง เลย ชี มูล)  ปัญหาดงมะไฟ ที่มีการออกใบอนุญาตให้ต่ออายุการ

สัมปทาน  ปัญหาเหมืองทองค า   ปัญหาอพยพกลับของแรงงาน  ปัญหาจากนโยบายรัฐที่ส่งเสริมขยายพื้นที่

ปลูกอ้อย ซึ่งมองว่าจะน ามาซึ่งการท าลายสิ่งแวดล้อม การเผาอ้อย ก่อปัญหาสุขภาพ และเป็นลูกหนี้ เนื่องจาก

ไม่มีการประกันราคาที่ชัดเจนว่าพืชชนิดนี้จะราคาสูง เกษตรกรไม่ขาดทุนปัญหาระยะยาวจะส่งผลเรื่องความ

ม่ันคงด้านอาหารของภาคอีสาน 

  -การทวงคนืพื้นที่ในเขตอทุยานแห่งชาติ 24 หมู่บ้าน 2,000 ครอบครัว แต่ตอนนี้ทหารเข้าไปท าการ

รังวัดที่ดินและจ ากดัที่ให้อยู่เป็นข้อตกลงร่วมกันชุมชน 

 -โรงโม่หิน  

  -การประกาศพืน้ทีข่องกระทรวงเกษตรฯท าให้จังหวัดหนองบัวล าภูเดิมมีอาชีพเกษตรโดยตรงในเขต

น้ าทา่ไม่มีเขื่อน โดยเมื่อ 3 ปีที่ได้มีการสร้างเขื่อนในเขตอุทยานท าให้สามารถมีน้ าช่วยในพื้นที่ท าการเกษตร 

 -การประกาศเขตอุตสาหกรรมพืชทดแทนน้ ามัน คือ ออ้ย มันสัมปหลัง พื้นที่รอบ ๆ เป็นพื้นทีท่ านาเมื่อ

ให้สารเคมกีับอ้อยจะไหลลงสู่ผืนนาเพราะเป็นที่ลุ่ม จากสถิตขิองโรงพยาบาลหนองบัวล าภพูบวา่ 1,000 คน 

จะมีโรคเกี่ยวกับกลา้มเนื้อของชาวนาที่อยู่ในเขตปลูกออ้ยเกิน 5 คน และพบวา่เปอร์เซ็นโรคมะเร็งเพิ่มจาก

เดิม 3 เทา่ ผลกระทบโลหติเป็นพิษตามมา จากการตรวจเลือดพบวา่คา่ของเลือดอยู่ในค่าทีอ่ันตราย  

ปัญหาสขุภาพเป็นเรื่องใหญ่ของจังหวัดหนองบวัล าภูจากเมืองสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงเดี่ยว(ไร่อ้อย) 

ประเดน็สงัคม 

ผู้ติดเชือ้เพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซน็ต์เปน็เดก็วัยรุ่นที่อยู่ในเกณฑ์อายุไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีการท้อง

ก่อนวัย  เด็กที่ถกูทอดทิ้งโดยพ่อแม่ไปท างานตา่งถิ่น  

ขบวนการท างานกลุ่มองค์กรที่ท างานขับเคล่ือนในพื้นที่มีการตั้งกองทุนหมู่บ้าน โดยมีอ.สุนี ไชยรส 

เข้ามาให้ค าปรึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความมีส่วนร่วมในชุมชุนโดยการท าประชาคมเรื่อง

เหมืองแร่  ปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ ที่มีการน าเชิญมาจากแรงงานอพยพ มีมูลนิธิเอดส์เข้ามาช่วยขับเคล่ือน 

มีการจัดตั้งสภาพลเมือง ประชุมทุกวันศุกร์ พูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ 

องค์กรเครือข่าย  

 มูลนิธิคนพิการ  สมาคมผู้สูงอายุ   ฯลฯ  
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หนองคาย 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,027 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 912,937 คน (พ.ศ. 2560) แบ่งเขต

การปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

อ าเภอสังคม อ าเภอสระใคร อ าเภอเฝ้าไร่ อ าเภอรัตนวาปี อ าเภอโพธิ์ตาก  62 ต าบล 678 หมู่บ้าน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 67 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 48 

แห่ง 

สถานการณ์ 

การจัดตั้งหนองคายเป็นเศรษฐกิจพิเศษ เกิดแผนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 2 ประเทศ ไทย- 

ลาว การเชื่อมต่อค้า จึงเกิดค ากล่าวที่ว่า นโยบายเมืองน่าอยู่ แต่เอาอุตสาหกรรมมาลง” ซึ่งไม่มีความ

สอดคล้องกับการจัดการเชิงนิเวศน์ และยังมีปัญหาการจัดการน้ า ที่ยังก่อปัญหาในระยะยาวอีกด้วยปัญหา

เรื่องเศรษฐกิจพิเศษ ยังส่งผลถึงการเปลี่ยนมือของที่ดิน ที่จะเป็นของนายทุนเป็นส่วนใหญ่ 

หนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีพุทธและธรรมชาติลุ่มน้ าโขง  เมืองน่าอยู่ของสมาคมผู้สูง

วัยโลก เมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดน คนมีความสุขมากๆ เด็กและเยาวชนอยากท างานที่บ้านเกิด 

งานรอ้นฉา่  

  ผังเมืองใหม่ นโยบาย ม.44  คอร์รัปชั่นธรรมมาภิบาล การรุกของกลุ่มทุนจนี กลุ่มฮัจจ์และไทยใหม่ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและชุมชน การเปล่ียนมือทีด่ิน/กลุ่มทุนตา่งชาติ พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 4.0 

ผู้ด้อยโอกาส/คนจนใหม่ การเปลี่ยนแปลงนิเวศแม่น้ าโขง/ลิทธิชุมชน เขื่อนกัน้ตล่ิงรมิโขง การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

งานรอ้น 

 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ความขัดแย้งและผูน้ าว่านอนสอนง่ายท างานแยกสว่น 

การแย่งชิงทรัพยากรทวงคนืผืนปา่ สทิธิชุมชน  การบรหิารจัดการน้ า หนีส้ินและเบยีดขับเศรษฐกิจฐานราก

ครอบครัว ถนนมิตรภาพ/ทางรถไฟ/ระเบียงโขง 

งานอุน่ 

 ความม่ันคงชาติแนวใหม่ การละทิ้งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่าเรือด่านประเพณี เหมืองโปร

แตช/โรงงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ค่านิยมวัตถุกระแสทุน 

งานเยน็ 

ความม่ันคงอาหาร-ปลอดภัย สวสัดิการชุมชน การศึกษา การท่องเที่ยวชุมชน เกษตรอินทรีย์ 

เศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาต ิสังคมผู้สูงวัย พฤตกิรรมเสี่ยงต่อสขุภาวะ

เด็กและเยาวชน 

เปา้หมาย/ภารกจิประชาสงัคม 

1.พัฒนาคนและวัฒนธรรมสงัคมพลเมืองเข้มแข็ง 

2.ลดความเหล่ือมล้ าและเอื้ออาทร 

3.สิทธิชุมชนพฒันาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4.สร้างเสริมสขุภาวะสังคมพลเมืองอาเซียน 

วาระผลกัดนั  

สิทธิชุมชน/มนุษยชนรับมือ(มีส่วนร่วม)เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

คุ้มครองนิเวศวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง ประมงพื้นบา้น เกษตรอินทรยี์ 

เมืองท่องเที่ยวชุมชนแม่น้ าโขง 

สวัสดกิารชุมชนผู้ด้อยโอกาส 
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ความม่ันคงแนวใหม่ภายใตทุ้นนิยมเสรีใหม่ 

แนวทางภารกจิยทุธศาสตรป์ระชาสงัคมหนองคายและลุม่น้ าโขง 

1.คุ้มครองทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งความหลากหลายชวีภาพ 

2.เสริมสรา้งอัตตะลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาเซียนในลุ่มน้ าโขง 

3.พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนรู้ ต่อยอดถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.คุ้มครองสทิธิชุมชน สทิธิมนุษยชน และความเสมอภาพ 

5.พัฒนารูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคส์ังคมขจัดความยากจนลดความเหล่ือมล้ า 

6.สร้างความเข้มแข็งองคก์รชุมชนฐานรากประชาสังคมมีธรรมาภิบาลและขจัดคอร์รปัชั่น 

7.สร้างรปูแบบความม่ันคงของชาตแินวใหม่รับมือระบบทุนเสรนีิยมใหม่ 

8.พัฒนาสังคมสขุภาวะสวสัดิการพร้อมรับมือสู้สังคมผูส้งูอายุผู้ด้อยโอกาส 

9.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การบริหารประชาสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศฯลฯ 

10.พัฒนาเครือขา่ยกลไกประชาสังคม จัดการระบบข้อมูลและมีส่วนร่วมนโยบายสาธารณะ 

ขบวนการท างานในพืน้ที ่ยังเป็นการท างานเชิงประเด็น ไม่มีการจัดขบวนให้เป็นรปูเป็นร่าง 

เนื่องจากปัญหาการใช้กฎหมายมาตรา 44 ท าให้ภาคประชาสังคมรวมตวักันยากและขาดการเชื่อมโยงพื้นที่

อื่นๆ ซึ่งปัญหาเรื่องเศรษฐกจิพิเศษ ยังส่งผลถึงการเปล่ียนมือของที่ดิน ที่จะเป็นของนายทนุเป็นส่วนใหญ่ 

องคก์รเครอืขา่ย 

 ศูนย์ประสานงานความดีasian/เกษตรอินทรีย์วังบัวแดง ขบวนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชน

หนองคาย กองทุนเพื่อบทบาทสตรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรกองทุนฟื้นฟู เครือข่ายสภาองค์กร

ชุมชนลุ่มน้ าโขง 7 จังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วง เครือข่าย

สื่อมวลชนลุ่มน้ าโขง กลุ่มประมงพื้นบ้านแม่โขง-สังคม กลุ่มnodeสกว./สสส. มูลนิธิพัฒนาสิทธิสตรี มูลนิธิโสสะ ศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย สถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่/โพนทอง-กุดบง-น้ าโมง สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจประมงพื้นบ้านน้ าโมง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหนองคาย เอดส์เน็ต บ้านพักใจ กลุ่มฮักแพง

แบ่งปัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์วังบัวแดง ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุหนองคาย  ชมรมผู้พิการ  เครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด 

 

อดุรธาน ี

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,730.30 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 1,544,786 คน (พ.ศ. 2560)  

การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกุดจับ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอกุมภวาปี 

อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอหนองหาน อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอไชยวาน อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอ

บ้านดุง อ าเภอบ้านผือ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอหนองแสง อ าเภอนายูง อ าเภอพิบูลย์

รักษ์ อ าเภอกู่แก้ว อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  155 ต าบล 1,862 หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 91  

แห่ง   1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  3 เทศบาลเมือง  18  เทศบาลต าบล   69 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์ 

ปัญหาในพื้นที่เกิดจากปัญหานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โนนสูง ที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น 

การใช้น้ า การจัดการน้ า การผันน้ าโขงมาใช้ การขุดลอกขยายหนองบัวแดง หรือแม้แต่ปัญหาผังเมืองของ

อุดรฯเอง หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมกับการเร่งการเจริญเติบโตของเมือง อาจส่งผลในระยะยาวได้เช่น 

เรื่องทรัพยากร ,การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว,เหมืองแร,่เกษตรอินทรีย์,ลุ่มน้ า,แก๊ส เป็นต้น 

 

งานรอ้น 
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ปัญหาเรื่องยางพารา  มีกล่ินเหม็น  มีการประท้วง ทางจังหวัดได้มีการท า MOU เม่ือปี 2559 แต่ก็ไม

มีความเปล่ียนแปลง  ปัญหาเหมืองแร่โปแตส 

งานอุน่  

ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนติดเกมส์ ยาเสพติด การพนัน ความรุนแรง ปัญหาและอุปสรรคค่อนข้าง

เยอะมากต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ ความรุนแรงในครอบครัวพ่อท าร้ายลูก การล่วงละเมิด

ทางเพศจากพ่อ ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ  ปัญหาเรื่องขยะของนิคมอุตสาหกรรม    

องคก์รเครอืขา่ย 68 

สมัชชาสุขภาพ  เครือข่ายเหมืองแร่โปแตส  บ้านพักใจอุดรธานี   กลุ่มเอมเฟรนด์อุดรธานี ศูนย์สังคมพัฒนา

สังฆมณฑล  เครือข่ายคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์   ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี มูลนิธิรักษ์ไทย สมาคมพัฒนา

อนุภาคลุ่มน้ าแม่โขง  องค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อ

มนุษยชาติประเทศไทย  ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพภาคอีสาน  ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ า

โขง  ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าโขง   

 

อ านาจเจรญิ 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,161.20 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 372,137 คน (พ.ศ. 2560)  การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอ

พนา อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอลืออ านาจ    56 ต าบล 653 หมู่บ้าน   องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวม 59 แห่ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 23 แห่ง และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 34 แห่ง 

สถานการณ ์ 

จังหวัดอ านาจเจริญถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีค่า GDP ต่ าที่สุดของประเทศ ปัญหาเรื่องหนี้สินซึ่งถือว่า

เป็นปัญหาหลักที่อาจจะก่อให้เกิดปญัหาทางด้านอื่น ๆ ตามมา ซึ่งในพื้นที่จ านวนครัวเรือน 100 ครัวเรือนจะมี

ครัวเรือนที่มีหนี้สินอยู่คิดเป็นร้อยละ 85% ปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงน้ าตาล  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหา

สุขภาพ  ปัญหาแรงงาน ค่าแรงต่ า  ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร   ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว   ปัญหาทะเลาะวิวาทของเยาวชน 

ประเด็นร่วม  

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดสวัสดิการ เช่น สวัสดิการไทบ้าน สวัสดิการวันละบาท  

เครือข่ายสุขภาพตลาดอินทรีย์  และสื่อ วัฒนธรรม   

ประเดน็ทีท่ านอ้ยทีส่ดุและยงัไมไ่ดท้ า  

 ประเด็นแรงงานและผู้บริโภค 

ขบวนการท างานมีการขับเคล่ือนการท างานร่วมกันของกลุ่มองค์กรที่มีการท างานในพื้นที่ประมาณ 

50 องค์กร โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนงานได้

อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกับหน่วยงาน หรือองค์กรของภาครัฐการกระจายอ านาจให้

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และจัดการตนเองจึงน ามาสู่การคิด การสร้างความเป็นพลเมือง โดย

เริ่มจากความรู้ ภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่จึงเกิดเป็น “ ธรรมนูญประชาชนคนอ านาจเจริญ” ซึ่งมีทั้งหมด 144 ข้อ 

ซึ่งมีเป้าหมายในการเดินร่วมกันคือ การเป็น “ เมืองธรรมเกษตร” และได้น ามาบูรณาการกับแผนการท างาน

                                                           
68 จงัหวดัอุดรธำนี มอีงคก์รทีจ่ดทะเบยีนเป็นสมำคม  222  องคก์ร  มลูนิธ ิ135  องคก์ร และจดทะเบยีนองคก์รสำธำรณะประโยชน์กบัส ำนกังำน
พฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ 38  องคก์ร  
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ของภาครัฐ และน ามาใช้เป็น “แผนจังหวัด” โดเยมีสโลแกนของจังหวัดว่า  “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล ”  ชูโมเดล จังหวัดจัดการตนเอง69  

ปัญหาอุปสรรคในการท างาน:  พอมีเงินลงมาในพื้นที่มาก ๆ ก็ท าให้เครือข่ายการท างานเกิดการ

แตกแยก ต่างคนต่างท า 

องคก์รเครอืขา่ย  

 เครือข่ายวิทยุชุมชน  เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนอ านาจเจริญ  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 63 แห่ง   ชมรม

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ธรรมนูญสุขภาพต าบล  สมาคมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์   ชมรมผู้สูงอายุบ้าน

เปลือย  ชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวดง  เครือข่ายเด็กและเยาวชนเมืองธรรมะเกษตร  เครือข่ายลุ่มน้ าเซบก ลุ่มน้ าเซบาย  

สมาคมฮักแพงป่า  สมาคมคนพิการอ านาจเจริญ ศูนย์เพื่อนหญิงอ านาจเจริญ  สมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน  

ชมรม อสม.อ านาจเจริญ กลุ่มกุหลาบสีรุ้ง  ศูนย์เมตตาธรรม  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงและเด็ก เครือข่ายพลัง

มวลชนต้านยาเสพติด ข่ายเมือง ข่ายต าบล ข่ายชายแดน  เครือข่ายบ้านมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด  สมาคมคนฮักถ่ิน 

 

อบุลราชธาน ี

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15,744.80 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 1,813,088 คน (พ.ศ. 2560)  

การปกครองแบ่งออกเป็น 25 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอศรีเมืองใหม่ อ าเภอโขงเจียม 

อ าเภอเขื่องใน อ าเภอเขมราฐ อ าเภอเดชอุดม อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอน้ ายืน อ าเภอบุณฑริก อ าเภอตระการ

พืชผล อ าเภอกุดข้าวปุ้น อ าเภอม่วงสามสิบ อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอตาลสุม อ าเภอ

โพธิ์ไทร อ าเภอส าโรง อ าเภอดอนมดแดง อ าเภอสิรินธร อ าเภอทุ่งศรีอุดม อ าเภอนาเยีย อ าเภอนาตาล อ าเภอ

เหล่าเสือโก้ก อ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอน้ าขุ่น  219  ต าบล  2,469  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 239  แห่ง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง  39 เทศบาลต าบล  และ 194 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีแม่น้ าโขงล้อมรอบด้านทิศตะวันออก  แม่น้ าชีจากอีสานเหนือ  แม่น้ ามูลจาก

อีสานใต้  แม่น้ าล าโดมน้อยจากดงพญาเย็น แม่น้ าล าเซบก-ล าเซบาย ไหลมาบรรจบที่อุบลฯ ด้วยสาเหตุนี้

จังหวัดอุบลจึงมีความอุดมสมบูรณ์  มีกลุ่มทุนเข้ามา จากเขมราชจนถึงเขมรตอนนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ

ธรณีวิทยาที่ส าคัญของโลก  ปัญหาในพื้นที่การถมทางน้ า การไล่ชาวบ้าน  ชุมชนริมน้ าโขงได้รับผลกระทบ

จากนโยบายท าริมตล่ิง ท าให้ชาวบ้านท ามาหากินไม่ได้ ความม่ันคงทางอาหารลดลง 

งานร้อน   

 การแย่งชิงที่อยู่อาศัย การออกเอกสารสิทธิ์ คนกับป่า ปัญหาผังเมือง ปัญหาการจราจร ผลกระทบ

จากอุตสาหกรรม มลภาวะ การสร้างเขื่อน ปัญหาขยะ ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะ ปัญหาแรงงานนอกระบบ ปัญหา

ยาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาค่าจ้างไม่เป็นธรรม ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพทางการแพทย์  

ประเด็นงาน  

เกษตรพอเพียง  การแก้ปัญหาที่อยู่คนเมือง สวัสดิการออมทรัพย์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ(ปาก

มูล)  ป่าชุมชน การแก้ไขปัญหาที่ท ากิน ธนาคารชุมชน  สื่อภาคพลเมือง 

ตลาดสีเขียว บุญนิยม การแก้ปัญหาภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม โครงการเครือข่ายแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  

ธรรมนูญต าบล 

                                                           
69 ก่อนจะมำเป็นกระบวนกำรจดักำรตนเองเริม่จำกกระบวนกำรแผนแมบ่ทชุมชนพึง่ตนเอง โดยก ำหนดพื้นทีท่ ำงำนระดบัทอ้งถิน่ 63 พื้นที ่เริม่ตัง้
ปี 2547 และพฒันำมำเป็นสภำองคก์รชุมชนเปลีย่นจำกค ำว่ำพึง่ตนเองมำเป็นจดักำรตนเอง 
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ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ยังขาดเจ้าภาพ และงบประมาณในการจัดการ สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่

แนวทางการขับเคล่ือนร่วมกันในอนาคตให้จังหวัดอุบลฯ เป็นเมืองที่อยู่ดีมีสุขเป็นภาคีช่วยเหลือกันในเรื่อง

ต่าง ๆ   

องคก์รเครอืขา่ย 

 สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ศูนย์ประสานงานสื่อสภาสุขภาวะเด็ก-เยาวชนภาคอีสาน  สภาเด็ก

อุบลราชธานี  ศูนย์นวกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก-เยาวชนอุบลฯ กลุ่มเด็กไทยริมโขง  บ้านหนังสือสื่อ

สร้างสรรค์  สมาคมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี  สมัชชาสุขภาพจังหวัด

อุบลราชธานี มูลนิธิสุขภาพเพื่อการแบ่งปัน สมาคมผู้บริโภค ชมรมบัวงาม ชมรมรักษ์ป่าไม้  ราชธานีอโศก กลุ่ม

เกษตรกรรมปลอดสาร กลุ่มบวร กลุ่มไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิแชร์ กลุ่มเพริส เอส บัค กลุ่ม

สะเดาหวาน กลุ่มฟ้าสีรุ้ง กลุ่มแม่หญิงจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง  คณะกรรมการเมืองบ้านมั่งคง  คป.สม.

อุบล  มูลนิธิสื่อสร้างสุขททบุญนิยมทีวีในน้ าค า สภาองค์กรชุมชน สภาพลเมืองอุบล  สสส.อุบล มูลนิธิแผ่นดินธรรม

แผ่นดินทอง  สมัชชาคนจน 

สรุปสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่อีสาน  

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คนยากจน คนด้อยโอกาสในสังคม ถูกแย่งชิงการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ( ทรัพยากรน้ า  ป่าไม้  ที่ดิน  แร่  ปิโตเลียม เป็นต้น ) โดยภาครัฐ และกลุ่มทุน การสร้าง

วัฒนธรรมการบริโภคที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เงินในการด ารงชีวิตให้กับคนในสังคม การเผชิญกับ

สถานการณ์นโยบายการพัฒนาที่ผู้บริหารประเทศให้ความส าคัญในเรื่องของความเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจผ่านตัวเลข GDP  

องค์กร/หน่วยงานที่ท างานในพื้นที่ มีหลากหลาย ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs  เป็น
หน่วยงานที่ท างานพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของคนยากคนจน คนด้อยโอกาส แต่ขาดแคลนทรัพยากรที่จะมา

สนับสนุนการท างาน 
มีกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนที่ถูกจัดตั้งโดย พอช. เช่น สภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชน  มี

งบประมาณสนับสนุนการท างานจาก พอช. และเครือข่ายอื่นๆ  สกว. สสส  เครือข่ายภาคประชาสังคม 

เครือข่าย สปสช.  คนรุ่นใหม่   
ประเด็นเนื้องานที่ใช้ในการขับเคล่ือน  การสร้างรูปธรรมทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท างาน

ในโทนเย็น ๆ อาทิเช่น  การท าเกษตรอินทรีย์  เกษตรกรรมทางเลือก   การท าผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ผ้าทอมือ 

ผ้าพื้นเมือง  
ประเด็นงานร้อน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเคล่ือนไหวต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์  เรียกร้องความเป็น

ธรรมในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราก็สู้กันมาเกือบตลอดชีวิต 
ประเด็นสังคมทางเลือก ศรีษะอโศก ราชธานีอโศก จังหวัดจัดการตนเองซึ่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 

และจังหวัดมหาสารคามได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีการบูรนาการการท างานร่วมกันในระดับจังหวัด 

เช่น สภาฮักแพงเบิ่งแญงสารคาม  เป็นต้น  
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แผนภาพที่ 16 แสดงสถานการณ์ร่วมภาคอีสาน 

 

ประเดน็รว่มเชือ่มโยงของแตล่ะจงัหวดั 
 -ประชาสังคมอีสานอะไรที่จะเป็นตัวร่วมในภาค จะเป็นอีสานหนึ่งเดียว หรือกลุ่มอีสานใหม่ 
 -ความเป็นรากเหง้าและท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด 
 -การสื่อสารของภาคประชาสังคม 
 -ประชาสังคมมีองค์กรสนับสนุนหลายองค์กร เช่นศูนย์ประชาสังคมจังหวัดบางจังหวัดมี 2 แห่ง  ท า

อย่างไรให้เป็นขบวนเดียวกัน 
  

ถ้าสามารถรวมกันได้ระหวา่งคนหลายภาคจะท าให้เกิดประสทิธิภาพ องค์กรจะต้องมียุทธศาสตร์  3 ช 

70 คือ 1.ท าอย่างไรให้ชอบเรา  2.เชื่อ  3.ช่วย จะมีการท าหลักสูตรส าหรับไว้อบรมคนที่จะเป็น CSR  1.แรง

บันดาลใจ  2.การตลาด ท าอย่างไรให้คนสนใจเรา การตลาดจะสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องท าอย่างไร  3.มี

คุณธรรม  ภาคอีสานมีปัญหาร่วมกันคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสิ่งสุดท้าย

ของอีสาน  ปัญหาเศรษฐกิจและการลงทุนถ้าเรามองไม่ดีจะเป็นคุกคามมากกว่าการพัฒนา  ปัญหาสังคมภาค

อีสานก าลังจะกลายเป็นเมืองหลวงยาเสพติด ค าชะโนดจะกลายเป็นอ าเภอแห่งโอกาส สิ่งเหล่านี้ถ้ามองอีก

แง่มุมเป็นการสะท้อนอีสาน ทุกวันนี้ค าชะโนดเปรียบเหมือนคาสิโน และสิ่งที่พูดกันน้อยมากคือเรื่องการเมือง

การปกครอง เรื่องทุจริต  

  

 

 

                                                           
70 ทวสินัต์  โล       เวทปีระชุมปฏบิตักิำร  
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4.4 ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมณฑล71 

กรงุเทพฯ   

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 5,682,415 คน (พ.ศ.2560)  

กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการแบ่งเขตการ

ปกครองเป็น 50 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ      

เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ 

เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตล่ิงชัน   เขตบางกอกน้อย    เขต

บางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง  เขตบึงกุ่ม เขตสาทร 

เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอน

เมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตวัฒนา เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว      เขตสะพาน

สูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนา เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางบอน 

 

นนทบุรี 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  622.303 ตารางกโิลเมตร มีจ านวนประชากร 1,229,735  คน (พ.ศ. 2560)  

แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองทอ้งที่) ออกเป็น  6 อ าเภอ ได้แก่ เมือง

นนทบุร ี บางกรวย  บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด  52  ต าบล  424  หมู่บ้านองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องคก์ารบริหารสว่นจังหวดั 1 

แห่ง เทศบาล 17 แห่ง และองค์การบรหิารสว่นต าบล 28 แห่ง 

 

ปทุมธานี 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  1,525.856 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 1,129,115 คน  (พ.ศ. 2560)  

จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 7 อ าเภอ 

ได้แก่ เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ  ลาดหลุมแก้ว ล าลูกกา สามโคก  60 ต าบล 529 หมู่บ้าน 

จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการ

ภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาล

ต าบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง 

 

สมทุรปราการ 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,310,766 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  1,004.092 คน (พ.ศ. 

2560) จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ  อ าเภอบางบ่อ  อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ าเภอบางเสาธง   50  

ต าบล  405  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 13 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนต าบล 30 แห่ง 

 

สมทุรสาคร   

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  872.347 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  568 , 465  คน  (พ .ศ . 

2560) จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอ

                                                           
71 เวทปีระชุมเชงิปฏบิตักิำรจดัท ำฐำนขอ้มลู ภำคกลำง กรุงเทพ และปรมิณฑล  ณ.โรงแรมแฟนตำซ ีรสีอรท์ จ.ชยันำท วนัที ่8-9 มถุินำยน  2560  
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กระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว  40 ต าบล และ 290 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38  แห่ง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การบรหิาร

ส่วนต าบล 25 แห่ง 

จากสถิติข้อมูลของแต่ละพื้นที่  พื้นที่ที่มากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ปทุมธานี 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นนทบุรี ส่วนประชากรในแต่ละจังหวัดมีล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 

กรุงเทพมหานคร มีทั้งประชากรแฝงมากเช่นกัน นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร (มี

ประชากรแฝงครึ่งหนึ่งของประชากร) 

 

แผนภาพที ่17 สถานการณร์่วมกทมและปริมณฑล 

 

                                                    

 

 

สิ่งแวดลอ้ม

โรงงำน กำรปลอ่ยน้ ำเสยี

ภัยพบิตั ิ กำรกดัเซำะ

ชำยฝัง่ 
ผังเมอืง

กำรขยำยเมอืง

ที่อยูอ่ำศยั

ที่ดินท ำกนิ  

สุขภาวะ /สุขภาพ

แรงงำนใน

นอกระบบ

รัฐสวสัดกิำร

ผู้สูงอำย ุ บ ำนำญ 

ควำมรนุแรงจำก

โครงสรำ้ง 

คอรบัชัน่

พื้นที ่ประเทศ  

สื่อ

ยุคไอท ี 

การพฒันาสง่ผล

กระทบชมุชนเดมิ  

หาบเรแ่ผงลอย 

มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง 



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

128 

 ปรากฎการณ์ร่วมในเขตกทม.และปริมณฑล กรุงเทพฯจะมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่

เหมือนกันเรื่องผังเมืองที่อยู่ในระดับงานร้อน   ความรุนแรงเชิงระบบโครงสร้าง , ความเหล่ือมล้ า การที่คนจน 

คนรวย ไม่เท่ากัน , การเลือกปฏิบัติการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ประเทศไทยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

แต่เราเป็นเพียงประชาชนที่ไม่รู้ว่าช่องทาง กระบวนการเข้าถึงเป็นอย่างไร เม่ือเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็

ไม่เกิดความยุติธรรมส าหรับเรา 

 ประเด็นการมีส่วนร่วมหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วม แต่พอเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเราเข้าไป

ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล แต่พอระดับฐานะการตดัสินใจรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมักจะลืมให้เรามีส่วนร่วมก็

จะเกิดปัญหาเช่น เรื่องที่ดินท ากิน ผังเมือง การขยายเมือง เพราะเขาไม่ได้ฟังปัญหาจากคนจนเมืองเลย 

นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเมือง  การขยายเออีซี การลงทุนในอาเซียน ไม่ได้ดูเลยว่า

ประชาชนที่อยู่ได้รับผลกระทบอย่างไร เช่น ยกตัวอย่าง จ.สมุทรปราการ การสร้างสะพานเชื่อมกับกรุงเทพฯ 

เป็นต้น การท าประชาพิจารณ์ที่เอื้อต่อนายทุนมากกว่า 

 สิทธิเสรีภาพ เราไม่มีสิทธิในการแสดงออก  อาจจะผิดกฎหมาย เช่น กลุ่มหาบเร่แผงลอยจากหมู่บ้าน

นักกีฬา ได้รวมกลุ่มกันเพื่อคัดค้านการบุกรุกที่ดิน การคอรัปชั่น เกิดขึ้นทุกระดับ  

 สุขภาวะ สุขภาพ ในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเตม็รูปแบบ เราก็จะต้องมีระบบบ านาญเพิ่มขึน้ คือ

รัฐต้องมีการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่เป็นข้าราชการ เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ต่อเดือน ไม่น่าจะ

เพียงพอ 

 ประเด็นเฉพาะ สมุทรปราการ ปัญหาอุบัติเหตุ ชีวิตและทรัพย์สิน   ปทุมธานี : เรื่องภัยพิบัติ จราจร

พิบัติ น้ าพิบัติ เพราะเป็นพื้นที่รับน้ า ทั้งน้ าทะเลและน้ าเหนือเป็นปัญหาสะสม นับวันยิ่งมากขึ้น สมุทรสาคร 

การขนถ่ายสารเคมี มีความเสี่ยงต่อผู้ที่ใช้ถนนร่วม สมุทรสาครโรงงานที่จดทะเบียนมี สี่ถึงห้าพันโรง แต่ความ

จริงน่าจะมีถึงหม่ืนโรง และแต่ละโรงก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีที่แตกต่างกัน การรายงานไม่เป็นปัจจุบัน  

นนทบุรี มีเรื่องผังเมืองที่เรื้อรัง ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาจราจร หลังจากห้างสรรพสินค้าเข้ามา 

ตัวอย่างองค์กรเครือข่ายกทม.และปริมณฑล  

กรงุเทพ ปทมุธาน ี นนทบรุ ี สมทุรสาคร สมทุรปราการ 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ

สังคม 

มูลนิธิกองทุนไทย 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  

มู ล นิ ธิ เ ค รื อ ข่ า ย

ครอบครัว  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประสานงานองค์กร

พัฒนาเอกชน 

ศู น ย์ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ

ส่งเสริมงานพัฒนา  

สถาบัน ฯลฯ 

 

มูลนิธิอารมณ์ 

พงศ์พงัน  

มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ 

ศูนย์ประเด็นเครือข่าย

ผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาค

กลาง  

มูลนิธิปวีณา หงสกุล 

ฯลฯ   

 

ศู น ย์ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ

ผู้บริโภค 

มู ล นิ ธิ เ ก ษตรก ร ร ม

ยั่งยืน  

มูลนิธิชีววิถี 

สถาบันทิศทางไท  

มูลนิธิชีวิตไท 

 

ฯลฯ 

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงาน   

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  

ฯลฯ  

สมาคมคนพิการจังหวัด

สมุทรปราการ  

สมาคมส่ ง เสริมสิทธิ

ชุมชนเพื่อการพัฒนา  

ชมรมอาสาสมัครคุม

ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ  

ฯลฯ 
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สุพรรณบรุ ี 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอ

เมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้า  อ าเภอศรีประจันต์  อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอเดิมบางนางบวช  อ าเภออู่ทอง 

อ าเภอสามชุก อ าเภอหนองหญ้าไซ อ าเภอสองพี่น้อง อ าเภอด่านช้าง 110 ต าบล และ 1,007 หมู่บ้าน  การ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลต าบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 91 แห่ง จากสถิติของ

ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมีนาคม 2552 จังหวัดสุพรรณบุรีมี

ประชากรทั้งสิ้น 848,212 คน (ข้อมูลสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 3 / 2560 )   

สถานการณ ์ 

เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าของภาคกลางมีวิถีชีวิตอยู่ในพื้นที่ลุ่ม  สถานการณ์ที่ก าลังเผชิญคือการขยายตัว

ของผู้ประกอบการที่ก าลังคุกคามเข้าไปพื้นที่เกษตร พื้นที่ท ากิน เช่นโครงการไฟฟ้าทั้งชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ  

ประชาชนในพื้นที่พี่น้องในพื้นที่ยังขาดความเข้าใจ และมีความกังวลใจต่อกระบวนการขยายตัวของ

ผู้ประกอบการโรงงานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายอะไร ได้ก าหนดพื้นที่และรุกล้ าเข้าพื้นที่ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ให้ความส าคัญ เป็นประเด็นงานร้อน (สาธารณะ)ของจังหวัดที่

สุพรรณบุรี   

องคก์รเครอืขา่ย   

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ,สมัชชาสุขภาพ,  มูลนิธิข้าวขวัญ  สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัด

สุพรรณบุรี  เครือข่ายประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันการเรียนรู้

เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ฯลฯ  

 

พระนครศรอียธุยา  

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,556.640 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 813,852 คน  (พ.ศ. 2560)  

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย  16  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ 

อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางปะหัน อ าเภอผักไห่ อ าเภอภาชี 

อ าเภอลาดบัวหลวง อ าเภอวังน้อย อ าเภอเสนา อ าเภอบางซ้าย อ าเภออุทัย อ าเภอมหาราช อ าเภอบ้านแพรก 

209 ต าบล และ 1,449 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น  158  แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  1  แห่งเทศบาลนคร  1  แห่ง เทศบาลเมือง  4  แห่ง เทศบาลต าบล 31แห่ง และ องค์การ

บริหารส่วนต าบล 121  แห่ง 

สถานการณ ์

อยุธยาเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่ม เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการรับสถานการณ์จากภัยพิบัติที่หลากหลาย 

พื้นฐานดั้งเดิมเป็นเกษตรกร มีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของคนไทย ปัจจุบันถูกคุกคามจากโรงงานรอบๆ มี

การขยายตัวออกไปเกือบทุกอ าเภอ เกษตรกรถูกคุกคามจากภาคการผลิตอุตสาหกรรม  การบุกรุกพื้นที่

สาธารณะเดี๋ยวนี้จะจากชุมชนหรือจากภาคผู้ประกอบการก็ดี นายทุนก็ดี การใช้พื้นที่เดิมเก่าของเราเป็นเมือง

ผสม จะเห็นว่าเมืองเก่าที่มีโบราณสถานต่างๆก็จะวุ่นวาย และการใช้พื้นที่เมืองเก่าดูจืดจางไป  

งานร้อน 

 ประเด็นภัยพิบัติ น้ าแล้ง น้ าท่วม ตล่ิงพัง ตล่ิงพังเกิดจากภาวะหลายภาวะ เนื่องจากพระนครศรีอยธุยา

เป็นเส้นทางรวมของน้ า มีการใช้เรือขนส่งสินค้าตลอดเวลา ก่อให้เกิดคล่ืนกระทบกับฝั่ง ส่งผลให้ตล่ิงพัง  ใน

กรณีน้ าท่วม น้ าจากทางเหนือลงมาปิดล้อมรอบเมือง ท่วมพระนครศรีอยุธยา ประเด็นสิ่งแวดล้อม เพราะ

มลภาวะโดยรวมของพระนครศรีอยุทธยา มีอุตสาหกรรมเช่นโรจนะ และรอบๆ เป็นอุตสาหกรรมผลิตที่มีสาร

ปนเปื้อน มีมลภาวะมากมาย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมถูกโอบล้อมด้วยสารพิษที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่องอากาศเป็นพิษ รถเยอะขึ้น การจราจรติดขัด ประชากรแฝง สภาพแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลง  
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องค์กรเครือข่าย  

สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา   ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เครือข่ายองค์กร

งดเหล้าบุหรี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

สระบุรี  

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,576.486 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 642,040  คน (พ.ศ. 2560)  การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองสระบุรี  อ าเภอแก่งคอย  อ าเภอหนองแค  อ าเภอวิหารแดง  

อ าเภอหนองแซง  อ าเภอบ้านหมอ  อ าเภอดอนพุด  อ าเภอหนองโดน  อ าเภอพระพุทธบาทอ าเภอเสาไห้  

อ าเภอมวกเหล็ก  อ าเภอวังม่วง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   111 ต าบล 965 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

จ านวนทั้งสิ้น 109 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง และ องค์การบริหารส่วน

ต าบล 71 แห่ง 

สถานการณ ์ 

งานรอ้น  

ประเด็นเรื่องการจัดการขยะ หรือขยะพิษ ขยะอุตสาหกรรม เพราะสระบุรีมีโรงงานรับก าจัดขยะจาก

โรงงาน จากภาคอุตสาหกรรม โรงปูน โรงไฟฟ้า ที่มีการขยายตัวอยู่ขณะนี้ ไม่ได้สร้างโรงงานใหม่ แต่

ขยายพื้นี่โรงงานเดิม และหาช่องทางสร้างขึ้นมา ดังนั้นขยะจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นประเด็นร้อนของ

สระบุรี  

การบริหารจัดการน้ า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังท าเกษตรอยู่ค่อนข้างมาก ข้าวที่โด่งดัง คือ ข้าวเสาไห้ 

ดังนั้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ าจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะว่าพื้นที่มีการบริหารจัดการน้ าสอง

แบบ คือ บริหารแบบชลประทาน ในเขตและนอกเขตชลประทาน ซึ่งจะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ใน

เขตชลประทานก็จะมีกลุ่มที่ใช้น้ า นอกเขตชลประทานก็จะไม่มี ความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการก็เกิดขึ้น 

และที่ส าคัญแม่น้ าป่าสักที่ไหลผ่านมันส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการใน 5 อ าเภอ อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล 

ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนสระบุรีที่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  

เรื่องอุบัติเหตุ  สระบุรีเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติก จะไปเหนือลงใต้สระบุรีเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นระบบ

ขนส่งที่นี่จะมีรถบรรทุกมาก  เพราะแหล่งผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะอยู่ที่นี่ ดังนั้น

ระบบขนส่งเป็นต้นทางที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมาก ในหลายๆปีที่ผ่านมา เป็นอุบัติเหตุใหญ่   

องคก์รเครอืขา่ย  

เครือข่ายสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการลุ่มน้ า  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระบุรี  มูลนิธิสว่าง  เครือข่าย

แรงงานย่านสระบุรี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี  เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี  เครือข่ายคุณธรรม

จังหวัดสระบุรี  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี  เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ าป่าสัก   เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

โทรคมนาคม  ฯลฯ  

สรุปสถานการณ์กลุ่ม 4  จังหวัด มีปรากฎการณ์ร่วมที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันได้แก่   

สิ่งแวดล้อม เพราะทั้งสี่จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ลุ่ม ที่เชื่อมโยงกันและมีความส าคัญ คือ สายน้ า ส่งผลให้

กลไกความสัมพันธ์ระดับพื้นที่ต่อเนื่องกันในระบบลุ่มน้ า และเห็ฯว่าสิ่งแวดล้อมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่

กระจัดกระจายกันอยู่ในแต่ละพื้นที ่ก็เป็นตัวที่ส่งผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การขยายตัวของชุมชน ประชากร

แฝง   

น้ า เชื่อมโยงกันเป็นลุ่มน้ า เพราะฉะนั้นคุณภาพน้ า ปริมาณน้ า แม้กระทั่งการใช้พื้นที่ในการอุปโภค 

บริโภค จึงมีความสัมพันธืกับวิถีชีวิตในทุกระดับ 

อาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศแหล่งหนึ่ง ที่ที่มีต้นทุนพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ องค์ประกอบ

ของน้ า สภาพของดิน และสภาพแวดล้อมที่มีศักยภาพ พอที่จะผลิตอาหารที่ดีได้ แต่อาหารที่เราผลิตมีสอง

ลักษณะ ผลิตเพื่อกินเอง เพื่ออาหารอินทรีย์ ผลิตเพื่อจ าหน่าย ดังนั้นการผลิตอาหารยังมีความคลุมเครือ มัน

ยังปะปนกันอยู่ ยังไม่ถูกลุกขึ้นมาจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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ภัยพิบัต ิเป็นประเด็นที่ก าลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เหล่านี้ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องน้ าแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม การทรุดตัวของพื้นที่ ควรมีเวทีเพื่อเรียนรู้สถานการณ์ร่วมกันภายใต้

เครือข่ายที่มีการจัดการในสี่จังหวัด 

 

ลพบรุ ี

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  6,199.753 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  757,273 ค น  ( พ . ศ . 

2560)  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  อ าเภอ, ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบุรี   อ าเภอพัฒนานิคม  อ าเภอโคก

ส าโรงอ าเภอชัยบาดาล  อ าเภอท่าวุ้ง  อ าเภอบ้านหม่ี อ าเภอสระโบสถ์  อ าเภอโคกเจริญ  อ าเภอล าสนธิ        

อ าเภอหนองม่วง  อ าเภอท่าหลวง     121  ต าบล, 1,122  หมู่บ้า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม  126  แห่ง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง, เทศบาลเมือง  3  แห่ง เทศบาลต าบล  19  แห่ง และองค์การบริหารส่วน

ต าบล  103  แห่ง 

ประเด็นงาน  

ยาเสพติด ขยะ ราคาพืชผลการเกษตร และ อบุัติเหตุ 

องคก์รเครอืขา่ย  

 สมาคมสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ   ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดลพบุรี   

 

สิงหบ์รุ ี 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,576.486 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 642,040  คน (พ.ศ. 2560) การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองสระบุรี  อ าเภอแก่งคอย  อ าเภอหนองแค  อ าเภอวิหารแดง  

อ าเภอหนองแซง  อ าเภอบ้านหมอ  อ าเภอดอนพุด  อ าเภอหนองโดน  อ าเภอพระพุทธบาทอ าเภอเสาไห้  

อ าเภอมวกเหล็ก  อ าเภอวังม่วง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   111 ต าบล 965 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

จ านวนทั้งสิ้น 109 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง และ องค์การบริหารส่วน

ต าบล 71 แห่ง 

ประเดน็งาน 

ยาเสพติด ปัญหาขยะล้นเมือง(ในสิบปทีี่ผ่านมารับขยะมาจากหลายๆพืน้ที ่) ปัญหาเรือ่งอุบัติเหตุ ที่

ถนนสายหลักเกิดอบุัติเหต ุ, ปัญหาผูสู้งอาย ุ, ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ,ปัญหาเรื่องเดก็และเยาวชน ,ผู้พิการ ,

สิทธิมนษุยชน ,ปัญหาสุขภาพ 

องคก์รเครอืขา่ย 

ประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี  ศูนย์ประสานงานภาคเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี   เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัด

สิงห์บุรี   เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

 

นครสวรรค ์ 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  9,597.677  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 1,065,334  คน (พ.ศ. 2560)  

การปกครองแบ่งออกเป็น 15 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอโกรกพระ อ าเภอชุมแสง อ าเภอ

หนองบัว อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเล้ียว อ าเภอตาคลี อ าเภอท่าตะโก อ าเภอไพศาลี อ าเภอพยุหะคีรี 

อ าเภอลาดยาว อ าเภอตากฟ้า อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน อ าเภอชุมตาบง  130  ต าบล  1,328  หมู่บ้าน   

การปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น 142 แห่ง ประกอบด้วย  เทศบาล 21 แห่ง (เทศบาลนคร 1 

แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลต าบล 18 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล  

ประเดน็งาน 

ปัญหาเก่ียวกับไฟฟ้าชีวมวล ไฟฟ้านิวเคลียร์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง 
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องคก์รเครอืขา่ย 

 กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพยุหะ  กลุ่มศิลป์รักษ์ผืนป่าตะวันตก เพื่อนชวนเพื่อนท านาอินทรีย์   

 

สรุปปัญหาร่วมกรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ  ผู้สูงอายุ  ความม่ันคง

ทางอาหาร   สุขภาพ  การพัฒนาคน การสร้างคน   ภาคพยายามมองยุทธศาสตร์  การปฏิบัติการ การ

ขับเคล่ือน ใช้ระดับพื้นที่  ภาคกลาง ยกระดับจากประเด็นที่เป็นปัญหาระดับจังหวัดใครจังหวัดมัน ต่างคนท า 

ยกระดับมาเป็นกลุ่มจังหวัด  จะยกระดับเป็นระดับภาคได้อย่างไร เพราะว่าในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องภาค

ประชาสังคมท างานอย่างเข้มแข็ง และสิ่งที่ท้าทายอีกอย่าง คือ การยกระดับของภาคจะยกระดับไปสู่ประเทศ

ได้อย่างไร และมีตัวอย่างการขับเคล่ือนที่เป็นรูปธรรม และภาคกลางที่มีความแตกต่างจากภาคอื่นคือ การ

ขับเคล่ือนภาคประชาสังคมมีบทบาทเยอะมาก โดยเฉพาะองค์กร ชุมชน กลุ่มชาวบ้าน ยกเว้น กรุงเทพ

บางส่วน 

 

อทุยัธาน ี 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,730.246 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 329,942  คน (พ.ศ. 2560) 

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  อ าเภอทัพทัน  อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอ

หนองฉาง  อ าเภอหนองขาหย่าง  อ าเภอบ้านไร่  อ าเภอลานสัก  อ าเภอห้วยคต 68 ต าบล 632 หมู่บ้าน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 64  แห่ง    1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  13  เทศบาลต าบล  

49 องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประเด็นงาน  

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น โคลนถล่ม และ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาผู้สูงอายุ 

องคก์รเครอืขา่ย 

มูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนา  ประชาคมเมืองอุทัยธานี  สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต  

กลุ่มเด็กส านึกรักบ้านเกิด  

 

อา่งทอง  

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 968.37 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  281,187 คน (พ.ศ. 2560) การ

ปกครองแบ่งออกเป็น  7  อ าเภอ  อ าเภอเมืองอ่างทอง  อ าเภอไชโย  อ าเภอป่าโมก  อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอ

แสวงหา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  อ าเภอสามโก้ 73  ต าบล  513  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม  65  

แห่ง   1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  20 เทศบาลต าบล    43 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์

อ่างทองจังหวัดที่มีขนาดเล็ก วิถีชีวิตของคน อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรมก็มี

บ้าง กระจัดกระจายอยู่ ประเด็นที่พูดถึงคือ ผู้สูงอายุ ,ยาเสพติด , อาหารปลอดภัย เป็นประเด็นที่เกิดจาก

พัฒนาการของคนที่อยู่อาศัย ของวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพ เช่น ผู้สูงอายุในอ่างทองบอกว่าก าลังเขา้

สู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง มีส่วนในเรื่องของการฟูมฟัก บ่มเพาะ เรื่องของกระบวนการทาง

สังคมเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้สูงอายุในอ่างทองจึงได้หยิบยกขึ้นมา ประเด็นที่ ๒ เรื่อง

ของยาเสพติด ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่อ่างทอง แต่ในทุกๆพื้นที่ก็มี เนื่องจากว่าประเทศนี้เป็นประเทศเปิด ใคร

ก็เข้ามาได้ ช่องทางในการขนส่งยาเสพติดเป็นช่องทางที่สะดวกสบายและง่ายต่อการเข้ามาพักและจ าหน่าย

ในประเทศนี้ ประเด็นสุดท้ายเรื่องอาหารปลอดภัย พอพูดถึงเรื่องความม่ันคงด้านอาหาร อาหารที่ผลิตแล้วมี

สารปนเปื้อน ตกค้างสารเคมี และพวกอาหารฟาสฟู๊ด ที่ผลิตออกมาจากกลุ่มทุนนิยม มันก็เลยแตกต่างจากที่

ผลิตจากวิถีชาวบ้าน ดังนั้นอาหารพวกนี้มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ฯลฯ นี่คือ

ประเด็นร้อนของพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 

 องคก์รเครอืขา่ย  
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เครือข่ายสภาเกษตร สมาคมเสริมสร้าง อสม. , สโมสรโรตารี่  สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ชมรมผู้สูงอายุ  

เครือข่ายเกษตรพอเพียง   ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  ส านักงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน

จังหวัดอ่างทอง  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอ่างทอง  ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอ่างทอง   สมัชชาเด็กเยาวชน

จังหวัดอ่างทอง  เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง    ชมรมคนพิการเคลื่อนไหว  

 

4.4 ภาคตะวันออก72  

 

ฉะเชิงเทรา  

 พื้นที่ 5,351.0 ตร.กม. ประชากร 709,889 คน (พ.ศ. 2560) การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ 

ได้แก่  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อ าเภอบางคล้า  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง  อ าเภอบ้านโพธิ ์ อ าเภอ

พนมสารคาม  อ าเภอราชสาส์น  อ าเภอสนามชัยเขต  อ าเภอแปลงยาว อ าเภอท่าตะเกียบ  อ าเภอคลองเขื่อน  

93 ต าบล 859 หมู่บ้าน มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 110 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 33 

เทศบาลต าบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 74 องค์การบริหารส่วน 

สถานการณ์ 

ปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม  สวัสดิการลดน้อยลง  การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม การใช้สารเคมี 

ทรัพยากรพื้นที่ป่าลดน้อยลง  ชายฝั่งฉะเชิงเทรา มีทั้งป่าและมีพื้นที่ใกล้ที่ลงไปถึงปากอ่าวบางปะกงมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ปัญหาการจัดสรรน้ าที่ไม่เป็นธรรม ไปรองรับระบบอุตสาหกรรม น้ าเพื่อการเกษตร 

น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อหล่อเล้ียงระบบนิเวศน์แทบจะไม่มี เพราะภาคตะวันออกถูกบริหารจัดการ

โดยบริษัทอีสวอเตอร์ ซึ่งอีสวอเตอร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ลงทุนโดยภาครัฐและจัดการโดยภาคเอกชน และสิ่งที่

เป็นประเด็นย่อยในเรื่องของน้ าขึ้นมา คือ น้ าเค็ม และสิ่งที่เป็นประเด็นถัดมาในเรื่องของตัวความม่ันคงทาง

อาหารของฉะเชิงเทรา พื้นที่เกษตรกรรมถูกใช้ไม่เหมาะสม  สภาวะที่ถูกผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมนิคม

อุตสาหกรรมที่เข้ามา มีผลกระทบตามมาในเรื่องของการขยายพื้นที่ความม่ันคงทางอาหาร ประเด็นพลังงาน 

แรงงาน เรื่องระเบียงเศรษฐกิจ ยังไม่มีการวางแผนจัดการด้วยตนเอง  

ประเด็นร่วมจังหวัด ความม่ันคงทางอาหาร วิถีไทสร้างสรรค์  

องค์กรเครือข่าย 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  มูลนิธิวนเกษตร  กลุ่มคนรักบางคล้า     ศูนย์ส่งเสริมประชาภาคสังคมชุมชนป่าภาค

ตะวันออก ฯลฯ  

 

ชลบุรี 

 พื้นที่ 4,363 ตร.กม.ประชากร 1,509,125 คน  การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ  อ าเภอเมือง

ชลบุรี อ าเภอบ้านบึง  อ าเภอหนองใหญ่  อ าเภอบางละมุง อ าเภอพานทอง  อ าเภอพนัสนิคม  อ าเภอศรีราชา  

อ าเภอเกาะสีชัง อ าเภอสัตหีบ  อ าเภอบ่อทอง อ าเภอเกาะจันทร์  92 ต าบล 687 หมู่บ้าน การปกครองส่วน

ท้องถิ่น  98 แห่ง  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลนคร 10 เทศบาลเมือง 35 เทศบาลต าบล  50 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

สถานการณ์ 

ผลกระทบจากโครงการพัฒนารัฐในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชลบุรีมีผลกระทบต่อวิถีชุมชน

และสิ่งแวดล้อม สุขภาพ แรงงาน แรงงานต่างด้าว แรงงานนอกระบบ แรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ผิด

                                                           
72 การประชมุเชิงปฏิบติัการ ครัง้ที ่ การส ารวจข้อมูลกลุ่ม องค์กร ภาคประชาสงัคมระดบัภาค  วนัศกุร์ ที ่  12  วนัเสาร์ที ่13   พฤษภาคม 2560   
ณ เคียงทะเลรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดั ระยอง   
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กฎหมายและไม่เข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ หรือรับคุ้มครองเท่าที่ควร ทั้งในภาคประมง อุตสาหกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

องค์กรเครือข่าย   

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ศูนย์ต่อต้านเด็กถูกล่วงละเมิด ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี แผนกเยาวชน  กลุ่มหนึ่งหยดน้ าใจสู่

สายธาร ศูนย์ธรรมาภิบาล   ศูนย์เยาวชนเจน Z  ภาคตะวันออก   สมาคมสื่อสร้างสรรค์   มูลนิธิพระมหาไถ่  เครือข่าย

ตะวันออกดีจัง  เครือข่ายภาคตะวันออก ภาคสัมพันธ์ สสส. ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาพหุภาคีและศูนย์ภาคีเพื่อการ

พัฒนาจังหวัดชลบุรี   กลุ่มประสานงานหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน   กลุ่มอนุรักษ์นาข้าว นาเกลือพัทยา   

เครือข่ายเกษตรเติมสุข ในด้านเกษตร  กลุ่มผู้หญิงไทยเครือข่ายยุวสตรีชลบุรี   ศูนย์สื่อสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี  ชมรม

สื่อสร้างสรรค์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรี มีเครือข่าย คปท ภาคประชา

สังคม  เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 

 

ระยอง 

 พื้นที่ 3,552.0 ตร.กม.ประชากร 711,236 คน (พ.ศ. 2560)การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ อ าเภอ

เมืองระยอง อ าเภอบ้านฉาง  อ าเภอแกลง  อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอบ้านค่าย  อ าเภอปลวกแดง  อ าเภอเขาชะเมา 

อ าเภอนิคมพัฒนา    58 ต าบล 439 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  68 แห่ง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1 เทศบาลนคร  2 เทศบาลเมือง  27 เทศบาลต าบล 37 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  

ความพยายามจะผลักดันให้ระยองเป็นสองยุทธศาสตร์กับการอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมที่อยู่ได้จัดการ

ได้ กับการที่พยายามที่จะไม่ให้อุตสาหกรรมรุกล้ าเข้ามาในเขตโซนตะวันออก ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็น

ประเด็นร้อน เพราะว่าในส่วนของป่าในส่วนต้นน้ าที่หายไป ในชุมชนเขาชะเมายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของ

เหมืองแร่ส ารองอีก 7 แห่ง เรื่องสัตว์ป่า การตัดพื้นที่หากินของช้างที่เดินข้ามไปข้ามมา ประเด็นประมงชายฝัง่ 

พรบ.ประมง การขึ้นทะเบียนเครื่องมือประมง  การตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด การแย่งชิงน้ าของภาค

เกษตรกับอุตสาหกรรม เป็นปัญหามาโดยตลอด เพราะบริษัท อีสวอเตอร์แย่งน้ าจากภาคการเกษตรไปสู่

อุตสาหกรรม  เรื่องของภาคการเกษตรในเรื่องของการใช้สารเคมีท าลายดิน สุดท้ายคือผลผลิตทาง

การเกษตรไม่ปลอดภัย  

เรื่องสุขภาพคนไข้ล้นโรงพยาบาล ห้องไอซียู  การรองรับระบบสุขภาพไม่ดี โรคระบบหายใจ ผิวหนัง

และมะเร็ง   การขาดมาตรการป้องกันภัยจากอุตสาหกรรม ขยะล้นเมืองลักลอบทิ้งจากอุตสาหกรรม และขยะ

ชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ ามีปัญหาเพราะไม่มีระบบการจัดการที่ดี ในส่วนของแรงงานนอกจากแรงงานแฝง 

แรงงานข้ามชาติที่ไม่ถูกกฎหมาย เรื่องแรงงานถูกกฎหมายที่เป็นคนไทยถูกเลิกจ้าง เพราะว่าการเปล่ียนคน

เป็นเครื่องจักรตอนนี้เริ่มมีผลกระทบ ส าหรับจังหวัดระยอง    

ส่วนประเด็นร้อน มลพิษและอุตสาหกรรมการเป็นระเบียงเศรษฐกิจ  การขยายท่าเรือเฟชสาม การ

ขยายสนามบิน รถไฟความเร็วสูง ส่งผลมาถึงที่อยู่อาศัยที่ต้องถูกไล่รื้อตามผังเมือง  ส่วนประเด็นเย็นก็เรื่อง

เด็ก เยาวชนแม้ว่าจะบอกว่าเป็นประเด็นเย็น แต่เรื่องของการศึกษาเรื่องของการแข่งขันสูง ไม่ตอบสนอง

ความเป็นมนุษย์ มันก็เกิดเป็นปัญหาสังคม เรามีเหมือนทุกที่เด็กติดเกมส์ ท้องไม่พร้อม ขาดทักษะชีวิต   

ประเด็นร้อนฉ่าคงเป็นเรื่องพลังงาน เรื่องโรงไฟฟ้าขยะที่ก าลังต่อสู้กันอยู่   

องค์กรเครือข่าย  

เครือข่ายคนรักษ์เขาชะเมา  เครือข่ายที่ดิน  เครือข่ายองค์กรชุมชน สมาคมประมงเรือเล็ก สมัชชาสุขภาพ  

 

จันทบุรี 

 พื้นที่ 6,338.0 ตร.กม. ประชากร 534,459 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอ

เมืองจันทบุรี  อ าเภอขลุง อ าเภอท่าใหม่  อ าเภอโป่งน้ าร้อน    อ าเภอมะขาม อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอสอยดาว 

อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอนายายอาม  อ าเภอเขาคชิฌกูฏ   76 ต าบล 731 หมู่บ้าน หน่วยการปกครองท้องถิน่  
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80 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลต าบล 40 แห่งและ

องค์การบริหารส่วนต าบล 34 แห่ง 

สถานการณ์  

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่าง ๆประวัติศาสตร์จันทบุรี  ซุ้มนางพญา เป็นความขัดแย้งรัฐกับชุมชนใน

การอนุรักษ์   ด้านเศรษฐกิจ ทุเรียนอ่อน ปัญหาโล้งจีนผลไม้   นโยบายรัฐ เรื่องของการเวนคืนผืนป่า  ก็จะมี

ประเด็นของหมู่บ้านไร้แผ่นดิน บางชัน  หรือป่าตะขาบ 

 งานอุ่น  แรงงานต่างด้าว  การเฝ้าระวังแร่ทองค า อุตสากรรมโรงงานน้ าตาลที่เจ้าของเข้ามาท าท่า

เช็คเรือน้ าลึก การกัดเซาะชายฝั่ง   การผันน้ าให้ไปภาคตะวันออก   

ประเดน็     

1.ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    

2.ด้านการมีส่วนรว่มในการปกครองทอ้งถิ่น  อ.บ.จ. อ.บ.ต. เทศบาล            

3.ด้านเศรษฐกิจสังคมและคณุภาพชีวติการเปน็อยู่     

4.ด้านสุขภาวะทีด่ีตามวิถคีนจันซึ่งจันทบุรีมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นมะเร็งอันดับ 1     

5.ด้านประวัติศาสตร์   

ขบวนการท างาน กลุ่มองค์กร เมืองจันทบุรี ยึดหลักการท างานเป็น 3 ส่วนคือ   ระบบการท างาน

เครือข่าย ใช้ในการหาแนวร่วมในการจัดท าโครงการต่างๆ จากหน่วยงานเล็กๆมารวมกัน จนกลายเป็น

เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด  

องค์กรเครือข่าย  

ศูนย์ต่อสู้เพื่อความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี  เครือข่ายผู้มีหนี้สินจากมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

คนจันทบุรี เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดจันทบุรี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี กลุ่มสืบภาคประชาชนจังหวัด

จันทบุรี  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัด

จันทบุรี สมาคมพัฒนาประชาสังคมและองค์ความรู้จันทบูร  กลุ่มเด็กจันทร์พันธุ์ใหม่   ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัด

จันทบุรี  ชมรมบุตรวชิรปราการก็ท าประโยชน์เพื่อสังคม   กลุ่มชาติพันธุ์ชอง  

 

ตราด  

พื้นที่ 2,819.0 ตร.กม.ประชากร 229,649 คน (พ.ศ. 2560) การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 

ได้แก่  อ าเภอเมืองตราด  อ าเภอคลองใหญ่  อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่  อ าเภอแหลมงอบ  อ าเภอเกาะกูด 

อ าเภอเกาะช้าง    38 ต าบล 261 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  44 แห่ง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 

เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล 29 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์ 

ตราดถูกเป็นหน้าบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จากสระแก้ว จันทบุรี จังหวัดเหมือนมีส้ม

หล่น จะมีจุดแข็งคือ เป็นเมืองหน้าด่าน ตั้งแต่หาดเล็กไปหาดถาวร ไปบ่อไร่ติดกัมพูชา เป็นจังหวัดที่มีประตู

กับทางชายแดนมากที่สุดในประเทศไทย พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกาะกูดก าลังเป็นร้อนๆ ที่มีการประกาศ

ขายเกาะกูด ให้เช่า เป็นเมืองท่องเที่ยว  ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมาก็จะมีเรื่องของขยะและแนวกัดเซาะ   

สิ่งที่จะต้องท าคือ ท าอย่างไรให้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ เคยเรียนรู้มาว่า

พื้นที่การกัดเซาะมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ ต้องปรับไปตามสถานภาพ  

องค์กรเครือข่าย  

เครือข่ายสัจจะออมทรัพย์  เครือข่ายองค์กรชุมชนคนตราด    สมาคมพลเมืองจิตอาสาจังหวัดตราด    

 

 

นครนายก 
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พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,122.0 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 259,342 คน (พ.ศ. 2560) การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 4 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา อ าเภอองครักษ์    

41  ต าบล  403 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) มีจ านวน 45 แห่ง  5 เขตเทศบาล  และ 40 อบต. 

สถานการณ์   

  ผังเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขยะอิเล็คโทรนิกค์โรงงาน   มลพิษเสียง  กล่ิน  การท้อง

ก่อนวัย   ยาเสพติดในชุมชน  ผู้สูงอายุ  

งานเย็น  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การสืบสานวัฒนธรรม โดยการใช้วิถีชีวิต ฟื้น

วิถีทางวัฒนธรรม  

องค์กรเครือข่าย  

สมาคมพลเมืองนครนายก   สมัชชาสุขภาพ 
 

 

ปราจีนบุรี 

พื้นที่ 4,762.362 ตร.กม ประชากร 487,544 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ

เมืองปราจีนบุรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  อ าเภอนาดี อ าเภอบ้านสร้าง  อ าเภอประจันตคาม  อ าเภอศรีมหาโพธิ 

อ าเภอศรีมโหสถ  65 ต าบล 658 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  70 แห่ง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 

เทศบาลเมือง  12 เทศบาลต าบล 56 องค์การบริหารส่วนต าบล  

สถานการณ์ 

พื้นที่จังหวัดเป็น 3 กลุ่ม คือต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า อ าเภอที่อยู่ติดกับตน้น้ าก็จะเป็นกบินทร์อยูต่ดิกบั

เขาใหญ่ พื้นที่ก็จะเป็นที่ลาดชันต่อจากภูเขา พื้นดินจะเป็นดินทราย เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

เนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชัน น้ าไหลมาก็จะพัดเอาอินทรีย์วัตถุหายไปหมดเหลือแต่เม็ดทรายที่หล่นไว้ ดินก็จะไม่

ค่อยอุดมสมบูรณ์ ก็จะท าให้สองอ าเภอนี้ถูกประทับตราว่าเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม  ต่อมาเป็นแหล่งกลางน้ า ก็จะ

เป็นอ าเภอประจันตคามกับศรีมหาโพธิ แถวนี้จะเป็นพื้นที่ราบกว้างขวางมาก มีการท านากันเยอะ ลงมาก็จะ

เป็นอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านสร้าง เป็นที่ราบลุ่มน้ า ต่ า น้ าจะท่วมทุกปี บางครั้งก็เจอน้ าเค็มรุกขึ้นมา เวลาที่

น้ าแห้งมาก น้ าเค็มจะรุกขึ้นมาถึงอ าเภอเมือง ซึ่งจะก่อปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรมาก บ้านสร้างจะท านาปรัง 

ท าข้าวแต่ไม่กินข้าว เนื่องจากท าข้าวที่ใช้สารเคมีที่มหาศาลมาก เนื่องจากน้ าเค็มไหลขึ้นมาก็จะเป็นแหล่งที่

สามารถเล้ียงพวกปลา กุ้งได้ดี  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพท าการเกษตร มีนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

ของเครือสหพัฒน์ มีนิคมบ้านโพธิ นิคม 304 สร้างผลมหาศาลต่อจังหวัด  มาผลิตสิ่งที่ไม่ต้องการ  ขยะพิษ

จากโรงงาน  น้ าเสีย มีการแย่งน้ า  และยังสร้างปัญหาสังคมอีกมากมายซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

อีกทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม  

ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ถูกกระท าจากรัฐส่วนกลางมาก และไปสนับสนุนทายทนุตา่งชาต ิขอเปลี่ยนผงั

เมือง รวมทั้งการดูดทรัพย์แรงงานภาคเกษตรกรรมออกไป ท าให้ชุมชนอ่อนแอมาก  

ขบวนการท างานจังหวัดมี ธรรมนูญจังหวัดของคนปราจีน  เป็นทิศทางในการขับเคล่ือนจังหวัด

ร่วมกันการชี้อนาคตจังหวัดด้วยตัวของชาวจังหวัดปราจีนบุรีเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องท าคือ ต้องท าให้ชาว

ปราจีนบุรีเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ เพื่อหาข้อสรุป แนวทางให้จังหวัดปราจีนบุรีด้วยความคิดของคนในพื้นที่เอง  

และการรวมองค์กรต่างๆที่หลากหลายมาช่วยพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 

องค์กรเครือข่าย   

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายออมทรัพย์    เครือข่ายสุขภาวะชุมชน เครือข่ายผู้พิการ 

เครือข่าย อสม.  มูลนิธิอภัยภูเบศร์  สมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีน ฯลฯ  

 

สระแก้ว 
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พื้นที่ 7,195.436 ตร.กม. ประชากร 561,938 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ  อ าเภอเมือง

สระแก้ว อ าเภอคลองหาด  อ าเภอตาพระยา  อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวัฒนานคร  อ าเภออรัญประเทศ  อ าเภอ

เขาฉกรรจ์  อ าเภอโคกสูง  อ าเภอวังสมบูร     58 ต าบล 731 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่น  66 แห่ง  1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง                13 เทศบาลต าบล    49 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์ 

สระแก้วเป็นพืน้ที่ทีมี่ที่ดินเยอะที่สุดแตป่ระชาชนมีเอกสารมีเพยีง 12 เปอร์เซ็นท์เท่านั้นเอง ชาวบ้านที่

อยู่มานานมีร่องรอยการท ากินไม่ต่ ากว่าร้อยปีกลับไม่มีที่ดินท ากิน มีปัญหาเกือบทุกต าบล  เช่น การบุกรุก

อุทยาน กรมป่าไม้   

การละเมิดสิทธิที่ดินท ากิน  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม  การ

เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม เป็นประเด็นร้อน  กรณีโรงงานน้ าตาล   ปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ าไม่เพียงพอ  

ปัญหาการศึกษา ยาเสพติด แม่วัยใสท้องก่อนจบการศึกษา ความยากจนและหนี้สิน  อาหารปนเปื้อนสารเคมี 

ประเด็นงาน   

ความม่ันคงทางอาหาร  สิ่งแวดล้อม    

องค์กรเครือข่าย  

สหพันธ์ที่ดิน สมาคมผู้พิการทางสายตา   สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา  สมาคมชาวไร่อ้อย เป็นต้น  

ประเดน็รว่มภาคตะวนัออก  ท างานร่วมกันในนามวาระเปล่ียนตะวันออก 

 

 

แผนภาพที ่18 แสดงสถานการณ์ร่วมภาคตะวันออก 

 

 

ประเด็นร่วม

ภำคตะวันออก 

ทรัพยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อม

มลพิษอุตสำหกรรม

ประมงชำยฝ่ัง 

สุขภำพ

ควำมยำกจน

หนี้สิน

สังคม ยำเสพ

ติด ผู้สูงอำยุ

กำรค้ำมนุษย์ 

แรงงำน
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4.5 ภาคตะวนัตก 73 

กาญจนบรุ ี 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  19,483.20  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  887,979  คน  (31 

ธันวาคม 2560)  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 13  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทร

โยค อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอ

พนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา 95  ต าบล  959  

หมู่บ้าน  206 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน 62 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 12 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 48 แห่ง 

สถานการณ์ 

เรื่องเด็กและเยาวชนปัญหาที่รุนแรงคือท้องก่อนวัย ยาเสพติด เด็กแว็นซ์ และ ชิงปล้นทรัพย์ โดย

เยาวชนมีอาชีพปล้นทรัพย์รวมถึงเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่  

- เรื่องทะเลาะวิวาท แรงงานเด็ก เด็กออกกลางคัน เด็กไม่ได้รับการศึกษาต่อ เด็กสมาธิสั้น ไม่ได้เล่น

กีฬา เป็นครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  

- เรื่องคนพิการ ในสิ่งอ านวยความสะดวกและการประกอบอาชีพ ในเรื่องของ Universal Design ทั้ง

ในส่วนของห้องน้ าและโรงแรมที่ไม่เอื้อต่อการใช้ของคนพิการ  

เรื่องผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม และถูดทอดทิ้ง  ผู้สูงอายุที่ไม่มีสถานะ ไม่มีบัตรประชาชน 

ไม่มีที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม   

- เรื่องผู้บริโภค กองทุนสุขภาพต าบล ค่าโทรศัพท์ ค่ารถโดยสาร    

- เรื่องเกษตรกรรม ก็มีการลดใช้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้า ปัจจัยการผลิตสูง เกษตรกรขาด

ความรู้ ไม่มีน้ าในการเพาะปลูกทั้งที่เป็นเมืองน้ าแต่เกษตรกรไม่มีน้ าในการเพาะปลูก 

- เรื่องชาติพันธุ์ ชนเผ่า การท าข้าวไร่ การท าไร่หมุนเวียน การศึกษา ที่อยู่อาศัย   

- เรื่องกลุ่มผู้ป่วยเอดส์เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล  

 ประเด็นร้อนฉ่าคือเรื่องที่ดินหวงห้าม เกือบทั้งจังหวัดในปี 2481 ก็ท าอะไรไม่ได้ เรื่องป่าลดลง เพราะ

นายทุนเข้าไป เพราะพี่น้องชาวใต้ขึ้นไปท ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และเรื่องเหมืองแร่  

 ประเด็นร้อน เรื่องการน าเข้ายาเสพติดที่พญาตองซู การทุจริตซ่อมสะพานไม้ 10 ล้าน การไล่รื้อ การ

ตรวจยึด การท าร้ายพื้นที่ป่า แผ่นดินไหวที่ภาคเหนือจะส่งถึงอ าเภอสะแก  เขื่อนใหญ่จะเป็นปัญหา  เรื่อง

เหมืองหินก าลังเกิดมาใหม่ เรื่องกะเหรี่ยงหาของป่า เรื่องช้างบุกชุมชนเป็นรายสัปดาห์ เรื่องขยะพิษขยะจาก

คลองเตยเม่ือ 10ปีที่แล้วเริ่มสร้างมลพิษอย่างเห็นผลได้ชัดแล้ว เรื่องฝุ่นละออง กล่ินจากโรงงานน้ าตาล 

สุดท้ายคือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะท าให้อ าเภอเมืองกลายเป็นอุตสาหกรรม คล้ายมาบตาพุตในวัน

ข้างหน้า  

 ประเด็นอุ่น มีแหล่งพักพิงอาชญากร สารตะกั่วปนเปื้อนน้ าที่ยังมีอยู่ในแม่น้ าแม่กลอง รถตกเขาที่ศรี

สวัสดิ ลักลอบน าวัวควายที่เป็นปกติมาจากพม่า เรื่องที่มาใหม่คือลดการปลูกข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวของ

กาญจนบุรี   

 ประเด็นเย็น เรื่องปฏิรูปการศึกษา   

องค์กรเครือข่าย 

 มูลนิธิเด็ก  เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ กลุมคนรักต้นน้ าแคว สถาบันพัฒนาประชาสังคม เครือข่ายชาติ

พันธุ์และชนเผ่า มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองทราย  เนิน

พอเพียงสันติอโศก  สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

                                                           
73 การประชมุปฎิบติัการ ภาคตะวนัออก การส ารวจข้อมูล กลุ่มองค์กรภาคประชาสงัคม วนัศกุร์ที ่ 12  วนัเสาร์ที ่ 13  พฤาภาคม  ณ     เคียงทะเล
รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  
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นครปฐม 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 911,492 คน  (พ.ศ. 2560)  

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น  7  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนคร

ชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธมณฑล 106  ต าบล และ  930  หมู่บ้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในทอ้งที่ได้เป็น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  4 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนต าบล 93 แห่ง  

สถานการณ ์

การสรา้งโรงไฟฟา้จากขยะ ปัญหาเรือ่งผักตบชวา รถไฟฟ้ารางคู ่การขยายตัวของเมอืงในการสรา้ง

อสังหาริมทรัพย์  การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่หนองดินแดง ความม่ันคงทางอาหาร 

ประเดน็บริหารจัดการน้ า  ความม่ันคงทางอาหาร  สทิธชิุมชน (โฉนดทีด่ินชุมชน ผงัเมือง) 

/ ทวารวด ี

องคก์รเครอืขา่ย  

มูลนิธิลุ่มน้ าทา่จีน   มูลนธิิสงัคมสุขใจ   กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง  ฯลฯ  

 

สมทุรสงคราม  

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 416.707  ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  193,902 คน (พ.ศ. 2560)  การ

ปกครองแบ่งออกเป็น  3  อ าเภอ ได้แก่  เมืองสมุทรสงคราม  บางคนที    อัมพวา  36  ต าบล  284  หมู่บ้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36  แห่ง 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  เทศบาลเมือง  6  เทศบาลต าบล   28 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์

กรมเจ้าท่าออกระเบียบบังคบัเรื่องการรุกล้ าล าน้ า การพฒันาโลจิสติคส์ของภาครฐั ปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากร(ดิน น้ า อากาศ ปา่ ชายฝั่ง ป่าชายเลน) 

ประเดน็งาน  

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการน้ า  งาน เดก็และเยาวชน 

องคก์รเครอืขา่ย 

ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสงคราม  ประชาคมคนรักแม่กลอง สมาคมผู้บริโภคภาค

ตะวันตก ฯลฯ  

 

ประจวบครีขีนัธ ์ 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,367.60 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 543,979 คน (31 ธันวาคม 

2560)  การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอกุยบุรี อ าเภอทับสะแก 

อ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย อ าเภอปราณบุรี อ าเภอหัวหิน อ าเภอสามร้อยยอด 48  ต าบล 388

หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน  61 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 

แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลต าบล  14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  44 แห่ง 

สถานการณ์ 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นโยบายของภาครัฐที่จับมือร่วมกับกลุ่มทุน  การขยายตัวของเมือง/การ

ท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะ แมลงด าหนามระบาด ภัยธรรมชาติ การสร้างฐานในระดับชุมชนให้เกิด

ความแข็งแรง/จัดการตัวเอง การผลักดันข้อมูลในระดับพื้นที่เข้าสู่กลไกของภาครัฐ “สร้างแนวร่วม แนวรับ” 

ในการรับมือกับสถานการณ์ปัญหา 

ประเดน็ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า อากาศ ปา่ ชายฝั่ง)  สุขภาพ และวัฒนธรรมประเพณ ี
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องคก์รเครอืขา่ย 

 เครือข่ายบ่อนอกหินกรูด ชมรมประมงพื้นบ้าน สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ  

 

ราชบรุ ี 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  5,196.50  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  871,714  คน  (31 ธันวาคม 

2560)  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 10  อ าเภอ  ไดแ้ก ่อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวน

ผึ้ง อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอบางแพ อ าเภอโพธาราม อ าเภอปากทอ่ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอ

บ้านคา 104  ต าบล  975  หมู่บ้าน   องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวน  112 แห่ง ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล  30 แห่ง และองค์การบริหารส่วน

ต าบล 77 แห่ง 

สถานการณ ์

ข้อจ ากัดในการเชื่อมร้อยการท างานร่วมกัน (ท าได้ยาก)  ปัญหาทรัพยากร ดิน น้ า ปา่ 

ยุทธศาสตร ์“สร้างผู้ประสานงาน” ในการเชื่อมร้อยกลุ่มคนท างานร่วมกนั  การขบัเคล่ือนเรื่องการจัดการน้ า

ในพื้นที่สวนผึ้ง / การดแูลตน้น้ า 

ประเดน็ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า อากาศ ปา่)  เด็กและเยาวชนทีเ่ชื่อมโยงกับฐานอาชีพและชาติพนัธ์

กับประเพณีท้องถิ่น 

องคก์รเครอืขา่ย 

 มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์  กลุ่มสายรุ้ง  มูลนิธิประชาสังคม  เครือข่ายกระเหรี่ยง  ฯลฯ  

 

เพชรบรุ ี

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  6,225.10  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  482,375  คน  (31 ธันวาคม 

2560)  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 8  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเขาย้อย อ าเภอ

หนองหญ้าปล้อง อ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอแก่งกระจาน  93  ต าบล  

698  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) มีจ านวน  85 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวดั 

1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล  13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  69 แห่ง 

สถานการณ์ 

การดึงน้ าในแม่น้ าเพชรไปใช้ประโยชน์ การเข้ามาของกลุ่มทุนขนาดใหญ่  ประเด็นทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า อากาศ ป่า ชายฝั่ง)  ชาติพันธ์และวัฒนธรรมประเพณี เด็กและเยาวชน 

องคก์รเครอืขา่ย 

 กลุ่มคนรักษ์พื้นที่ป่าเขากระทิง  กลุ่มรักษ์ยางนา  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี  ชมรมคนรัก

บ้านหาด  ฯลฯ  
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แผนภาพที ่ 19  แสดงสถานการณ์ร่วมภาคตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนกำรณ์

ปัญหำหลัก

ภำคตะวันตก 

กำรแย่งชิงน้ ำ

กำรขยำยตัว

ของเมือง

กำรพัฒนำโลจิ

สติคส์ของ

ภำครัฐ

กำรเข้ำมำของ

กลุ่มทุนขนำด

ใหญ่

กำรเปลี่ยนแปลง

ของสภำพ

ภูมิอำกำศ

  ระบบนิเวศภูมภิาคตะวันตก ทีเ่ชื่อมโยง         
กับประเดน็การขับเคลือ่นหลัก 

   ของแต่ละจงัหวัด  
 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ชาติพันธ์และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 เด็กและเยาวชน 

 การบริหารจัดการน้ า 

 ความม่ันคงทางอาหาร 
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4.6 ภาคใต ้74 

กระบี ่

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,708.50 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 432,704 คน (พ.ศ.2560 )การ

ปกครองสว่นภูมิภาค แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองกระบี ่อ าเภอเขาพนม อ าเภอเกาะลันตา อ าเภอ

คลองท่อม อ าเภออ่าวลกึ อ าเภอปลายพระยา อ าเภอล าทบั อ าเภอเหนือคลอง 53  ต าบล  389  หมู่บา้น องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นในพืน้ที่จังหวัดกระบี ่ มี 62 แห่ง ดังนี้ 1 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 12 

เทศบาลต าบล 48 องค์การบริหารสว่นต าบล  

สถานการณ ์

 กระบี่มีความหลากหลายทางทะเลและทางบกมีน้ าพุร้อนเค็มเชิงสุขภาพ สระมรกต โครงการกระบี่

เมืองสปา เป็นแหล่งภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ อยู่ติดกับพื้นที่อ่าวพังงา มีความหลากหลายในพื้นที่ และมี

แหล่งที่ยังไม่เปิดตัวอีกหลายแห่  มีนโยบายการท าอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงงานปาล์มเป็น

อุตสาหกรรมใหญ่มุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการที่มีผลกระทบน้อยมากแต่หน่วยงานไม่

รองรับ เรื่องเกษตร เน้นเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดกรอบพัฒนากระบี่ Go Green  การเปล่ียนผู้ว่าราชการ

จังหวัดนโยบายที่ดีไม่ได้รับการสานต่อ เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่คนในท้องถิ่นยังคงเหมือนเดิม 

อนาคตจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่   

งานรอ้น 

 -โรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเทียบเรือถ่านหนิ 

งานรอ้นกลาง 

 -การขุดลอกคลองไท การระเบิดภูเขา  ผังเมือง 

งานอุน่ 

 -การขยายเศรษฐกิจประมง โรงไฟฟ้าขยะ ปัญหาในพื้นที่ท่องเที่ยวขยะ น้ าเสีย 

 การท าอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม โรงงานปาล์มเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มุ่งเน้นลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการที่มีผกระทบน้อยมากแต่หน่วยงานไม่รองรับ เรื่องเกษตรจะเน้นเกษตรอินทรีย์

ภายใต้แนวคิดกรอบพัฒนากระบี่ Go Green ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเปล่ียนพ่อเมืองนโยบายที่ดีไม่ได้รับ

การสานต่อเม่ือมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเดิมที่รู้ว่าตัวเองควรเดินไปในทิศทางใดแต่พอมี

ผลประโยชน์เข้ามาผู้น าเปล่ียน แต่คนในท้องถิ่นยังคงเหมือนเดิม ในอนาคตจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ในเครือข่ายองค์กรเอกชนในจังหวัดกระบี่จะย้อนกลับไป

ในยุคอดีตคือในทุกการประชุมองค์กรเอกชนของกระบี่จะรวมกันเข้าร่วมประชุมเพื่อบีบให้กรอบทิศทางใน

การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กระบี่มีความหลากหลายทางทะเลและทางบกมีน้ าพุร้อนเค็มเชิงสุขภาพ 

สระมรกต โครงการกระบี่เมืองสปา เป็นแหล่งภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เยอะที่ในประเทศ อยู่ติดกับพื้นที่

อ่าวพังงา มีความหลากหลายในพื้นที่ และมีแหล่งที่ยังไม่เปิดตัวอีกหลายแห่ง  

องคก์รเครอืขา่ย  

สมาคมคนรักษ์เลกระบ่ี ชมรมประมงพื้นบ้าน  สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบ่ี มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิอันดามัน  

สมาคมท่องเที่ยวเกาะลันตา หอการค้าจังหวัดกระบ่ี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบ่ี สมาคมการท่องเที่ยว

ชุมชนกระบ่ี  เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบ่ี มูลนิธิประชาสันติสุข มูลนิธิรักษ์ไท มูลนิธิชุมชนไทย สมาคมหยาดฝน  

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลันตา 

 

 

 

                                                           
74 กำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรส ำรวจขอ้มลูกลุ่มองคก์ร ภำคประชำสงัคมระดบัภำค ครัง้ที ่1 วนัที ่21-22 กุมภำพนัธ ์2560 ณ โรงแรมรอ้ยเกำะ จ.สุ
รำษฎรธ์ำนี  และครัง้ที ่2 วนัที ่23-24 กุมภำพนัธ ์2560 ณ ชคะมำศ รสีอรท์ แอนดโ์ฮมสเตย ์หำดใหญ่ใน อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
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ชุมพร  

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  6009.00  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  489,964  คน  (พ.ศ.2560) 

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 8  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอท่าแซะ อ าเภอปะทิว อ าเภอ

หลังสวน อ าเภอละแม อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก 70  ต าบล  674  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร มี 79 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง  25 เทศบาล

ต าบล 51 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์ 

งานรอ้น  

เขื่อนท่าแซะ มีมติคณะรัฐมนตรีให้ชะลอไว้ก่อน แต่นายกรัฐมนตรีแถลงว่าให้ท า EHIA ใหม่   

โรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งย้ายจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาที่อ าเภอปะทิวซึ่งเป็นของสหวิริยาร่วมกับโรงเหล็กรีด

ร้อนรีดเย็นจะมาสร้างบนที่ดิน 5,000 ไร่ แต่ยังด าเนินการไม่ได้เนื่องจากมีการต่อตา้นจากชุมชนในพืน้ที่ และ

ไม่มีน้ าจืดส าหรับด าเนินการของโรงเหล็กจึงมีการผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนท่าแซะเพื่อน าน้ ามาใช้กับโรง

เหล็กจึงเกี่ยวเนื่องกับเขื่อนท่าแซะ  โรงโม่หินเขาตาพรม 

 สถานการณ์ร้อนโดยรวมจะมีเรื่องเขื่ อน  ท่าเรือน้ า ลึกชุมพร แผนไฟฟ้านิวเคลียร์  เรื่อง

พระราชบัญญัติยาง เรื่องเขื่อนละแม และยังมีอีกหลายเขื่อนที่ก าลังเดินหน้า 

งานเย็น  

- เรื่องท่องเที่ยวชุมชน75คู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดธนาคารต้นไม้เข้าสู่นโยบายสาธารณะ 

จะท าอย่างไรในการแก้ไขพระราชบัญญัติยางพารา กองทุนสุขภาวะสวนยางกับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร  สุข

ภาวะ ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน  ป่าต้นน้ า การจัดการขยะชุมชน เด็กและเยาวชน (มหาวิทยาลัยชีวิต

ขับเคล่ือนในเรื่องฐานชุมชน) ชุมชนน่าอยู่ การจัดการภัยพิบัติ  เรื่องสิทธิท ากิน เกษตรสุขภาวะจะท าอย่างไร

เศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าต่อไปได้ และมีสุขภาวะที่ดีในชุมชน  

ประเด็นระดับภาค  

 ธนาคารต้นไม้ เรื่องการจัดการน้ าโครงการแก้มลิง เพราะชุมพรเป็นจังหวัดที่มีการจัดการแก้มลิงที่

เป็นตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

องค์กรเครือข่าย76 

สภาองค์กรชุมชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร  ชุมพรฟอรั่ม (เป็นพื้นที่กลางให้กับกลุ่มองค์กรในจังหวัดชุมพร 

เพื่อน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เช่น เรื่องขยะเมืองจะไม่เป็นกลุ่มที่ออกมาต่อต้านหรือด าเนินการในเรื่องอื่นเพราะต้องการรวม

ทุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคราชการ  ภาคประชาสังคม และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน  ) ธนาคารต้นไม้ กลุ่ม

อนุรักษ์ต้นน้ าท่าแซะ  กลุ่มปะทิวรักษ์ถ่ิน  สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม กลุ่มอนุรักษ์เขาตาพรม  กลุ่มเพื่อนร่วมยาง สมาคม

ประชาสังคม  กลุ่มองค์กรงดเหล้าหนองสาว ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับต าบล หมู่บ้าน และสมาคม

คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร กลุ่มเกษตรสุขภาวะกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร กลุ่มละแมรักษ์ถ่ิน  กลุ่มเพื่อนร่วมยาง   กลุ่มจัดการ

ลุ่มน้ าพะโต๊ะ 

 

นครศรธีรรมราช 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  9,942.50 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 1,522,561 คน (พ.ศ. 2560)  

การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรี  อ าเภอลานสกา 

อ าเภอฉวาง อ าเภอพิปูน อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด อ าเภอท่าศาลา อ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน อ าเภอ

ทุ่งใหญ่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม อ าเภอหัวไทร อ าเภอบางขัน อ าเภอถ้ า

                                                           
75

 การจดัการองค์ความรู้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ้ใหค้วามรู้ท่องเทีย่วกบัชมุชน 
76 เป็นกลุ่มองคก์รทีม่ตีวัตนภำคประชำชน และไดร้วมตวักนัเป็นเครอืขำ่ยองคก์ร ในระดบัจงัหวดั โดยมผีูแ้ทนเพือ่ตัง้เวทรี่วมกบัผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัทุก 2 ครัง้ต่อไตรมำส เพือ่เจรจำประเดน็กบั ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เพือ่จะขอเจรจำว่ำมปีระเดน็รอ้นเรือ่งอะไร ประเดน็เยน็เรือ่งอะไร ทีจ่ะ
ขอใหส้ว่นรำชกำรรบัรู ้ และสนบัสนุน 
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พรรณรา อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอพระพรหม อ าเภอนบพิต า อ าเภอช้างกลาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ    165  

ต าบล  1,428 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 185 แห่ง ดังนี้ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวดั 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 50 เทศบาลต าบล  130 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์ 

 พื้นที่มีภูเขาล้อมรอบกั้นระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขา มี

ความสอดคล้องของระบบนเิวศน์ระยะทางจากภเูขาถึงทะเลระยะทางสั้นจึงเหมาะกบัการท าแผนพัฒนาภาคใต้

และโครงการต่าง ๆ และส่วนมากโครงการที่น ามาลงจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเพราะสะดวกต่อการเดินทาง

และการขนส่ง 

งานร้อน  

ประเด็นที่ขับเคล่ือนร่วมกันตลอดคือประมงพื้นบ้านผลักดันถึงระดับจังหวัดอยู่  มีการก าหนดแนวเขต

ประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งอยู่ที่เท่าไร และสามารถท าให้ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์เข้าใจ

ร่วมกันว่าแนวเขตประมงจะอยู่ประมาณ 3.5 ไมล์ ตอนนี้เป็นมติร่วมกันแล้วและผลักด้นคณะกรรมการระดับ

จังหวัดให้รีบออกประกาศ ในระดับภาคมีการร่วมเครือข่าย ระดับภาค และระดับประเทศ คือสมาคมสมาพันธ์

ชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทยจะผลักดันในเรื่องนโยบาย กฎหมายประมงที่จะก าหนดอนาคตเองว่าใน

ชายฝั่งควรจะมีการพัฒนาแบบไหน 

โครงการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชายฝั่ง ท่าเทียบเรือน้ าลึกและศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทเชฟรอนที่จะ

เกิดขึ้น นิคมอุตสาหกรรมเคมีที่จะเกิดขึ้นที่ขนอม โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นที่ท่าศาลาและหัวไทร   

โครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมซึ่งภาคใต้มี 2 จังหวัดที่จะต้องรองรับนิคมอุตสาหกรรม คือ จังหวัด

นครศรธีรรมราช และจังหวัดสงขลา   

การกว้านซื้อที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ ที่อ าเภอหัวไทรเป็นพื้นที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้

ข้อมูลกับคนในพื้นที่ว่าจะสร้างสนามกอล์ฟ 

ประเด็นร่วมคือ ปัญหาทรัพยากรทุกองค์กรต้องขับเคล่ือนร่วมกัน จังหวัดนครศรีธรรมราชมี

แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมืองเป็นการท าของเครือข่ายพลเมือง สภาพลเมือง   

องคก์รเครอืขา่ย77  

           สมาคมรักษ์ทะเลไทย  สมาคมประมงพื้นบ้าน รวมต้ังแต่ สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร ขนอม  

เครือข่ายที่ดินชนบทภายใต้สถาบันการจัดการที่ดินแนวใหม่   เครือข่ายพลเมือง สภาพลเมือง  เครือข่ายนครอยู่ดีมีสุข = 

รวมภาคประชาสังคม (สมัชชาสุขภาพ+สภาองค์กรชุมชน+ดับบ้านดับเมือง)  สมาคมดับบ้านดับเมือง  

 

ระนอง 

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  3,298 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากร 183,079 คน แบ่งการปกครอง

ออกเป็น 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระนอง อ าเภอละอุ่น อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอกระบุรี อ าเภอสุขส าราญ 30 

ต าบล 167 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่จังหวดัระนอง มี 31 แห่ง ดังนี้  1  องค์การบริหารสว่น

จังหวัด  2  เทศบาลเมือง 10 เทศบาลต าบล  18 องค์การบริหารส่วนต าบลสถานการณ์ 

ปัญหาเรื่องที่ดินมีองค์กรหน่วยงานภายนอกเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์พอหน่วยงานในพื้นที่เข้าไป     

ท าให้ชาวบ้านเกิดความไม่เชื่อใจ สภาพป่าชายเลนของจังหวัดระนองต่างจากป่าชายเลนของจังหวัด ตรัง 

กระบี่ พังงา  คือ ป่าชายเลนจังหวัดระนองเวลาป่าสมบูรณ์ปลาจะเข้ามาวางไข่เยอะกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลระนองมีมากที่สุดถ้าไม่ดูแลรักษาป่า   ชายเลนจะท าให้คลองในป่าโกงกางตื้นเขินขึ้นท าให้ปลา

วางไข่ไม่ได้  

ระนองจะมีฝนตกมากที่สุดแต่พอถึงหน้าแล้งไม่มีน้ าบริโภคเพราะพื้นที่ภูเขามีมากกว่าพื้นที่ราบใน

อนาคตจังหวัดระนองจะมีปัญหาเรื่องน้ า เรื่องป่าชายเลนของระนองกับทรัพยากรทางทะเลข้อได้เปรียบที่อยู่

                                                           
77

 กลุ่มองค์กรของนครศรีธรรมราชมีหลายกลุ่มแต่ไม่สามารถรวมกลุ่มกนัได้แต่สามารถรวมประเด็นขบัเคลือ่นร่วมได ้เพราะเห็นปัญหา
ร่วมกนั ทกุกลุ่มองค์กรมีการจดัตัง้ ส่วนมากเคลือ่นเคลือ่นไหวจะท าร่วมกบัองค์กรชมุชน เป็นจงัหวดัทีมี่องค์กรภาคประชาสงัคมทีเ่ขม้แข็ง 
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ติดพม่า คือ ทรัพยากรทางประมงของพม่าถูกท าลายน้อยกว่า ความหลากหลายของสัตว์น้ าในเขตระนองจะมี

สัตว์น้ าจ านวนมากจากน่านน้ าพม่าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนอง พื้นที่ที่มีน้ าจืดเชื่อมกับน้ าทะเลตรงจุด

ปากอ่าวจะมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ แต่เมื่อเมืองมีการพัฒนาความสมบูรณ์ลดลงเพราะมีมลพิษ น้ าเสียไหลปนมา

กับน้ าจืดเป็นการท าลายทรัพยากร 

 ความต่างอีกด้านของสัตว์ในช่วงที่เกิดสึนามิพบว่ามีหอยบางชนิดที่ไม่เคยพบในทะเลระนองสามารถ

เห็นได้  แต่ละพื้นที่มีฐานทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะ  ระนองมีภูเขามากควรท าฝายแม้วโดยไม่เป็นโครงการ

ขนาดใหญ่แต่เป็นโครงการความร่วมมือของชุมชน ระนองถูกผลักดันให้เป็นอุทยาน การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคมเรื่องการจัดการทรัพยากรในเขตพื้นที่78 ทรัพยากรเรื่องน้ าเป็นอีกมิติเนื่องจากกฎหมายอุทยาน

ค่อนข้างจ ากัดการมีส่วนร่วมอยู่พอสมควร  

งานร้อน 

ปัญหาของจังหวัดระนอง คือ ขยะล้นเมืองเกิดวิกฤตด้านขยะเนื่องจากไม่เข้าใจในเชิงระบบ ชาวบ้าน

กับนโยบายของจังหวัดขัดกนัเพราะเป็นการจัดการเชิงระบบ หน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นต้องการท าโรงงาน

ขยะเพื่อชีวมวล แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจระบบเพราะเคยท าโครงการคัดแยกขยะท าให้สูญเสียงบประมาณ 

ชาวบ้านจึงเกิดความไม่เชื่อถือ มีการลักลอบน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะจึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาว

ระนองต้องคิดในการจัดการขยะที่ดี จังหวัดระนองมีชุมชนเมืองน้อยกว่าชุมชนชนบท ชุมชนชนบทสามารถ

จัดการขยะได้ดีกว่าชุมชนเมืองเนื่องจากมีพื้นที่ในการก าจัดขยะ ยุทธศาสตร์จังหวัดมีนโยบายให้กับองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่      ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนต้องคัดแยกขยะ 

งานอุ่น  

เรื่องที่ดินที่ชาวบ้านบุกรุกป่าอุทยาน ป่าเศรษฐกิจจ าเพาะ เป็นปัญหาที่ท าให้มีองค์กรเข้าไปแสวงหา

ผลประโยชน์จากชาวบ้าน 

งานเยน็  

 ประเด็นปัญหาที่จังหวัดระนองท าอยู่ คือ ประเด็นคนไทยพลัดถิ่น คนไทยไร้สัญชาติ มีการแสวงหา

ผลประโยชน์ หน่วยงานของจังหวัดยังคงท าเรื่องนี้ต่อเนื่อง 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ของป่าพรุน้ าเพราะเป็นจุดขายของจังหวัด 

การฟื้นฟูอาชีพให้กับสตรีในจังหวัด มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น   

ปัญหาที่เกินก าลัง คือ  

-เรื่องยาเสพติดเพราะระนองอยู่ติดชายแดนมีการขนส่งยาเสพติดและมากับแรงงานต่างด้าว พอมี

ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดปัญหาที่ตามมาคือปัญหาคุณแม่วัยใสท าให้มีเด็กก าพร้า  

-ปัญหาการศึกษาเนื่องจากเด็กติดยาเสพติดจะไม่สนใจการเรียน  

-เรื่องที่ท าให้สาธารณชนไม่เข้าใจในองค์กรที่ท าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ท าให้เกิด

ความ       ไม่เชื่อถือ เช่น เรื่องคนไทยพลัดถิ่น เรื่องพิสูจน์สัญชาติ ถ้ามีคนเข้าไปเรียกเก็บผลประโยชน์เกิน

ความจ าเป็น  

                                                           
78 พืน้ทีร่บัผิดชอบโดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถ้าใช้เงือ่นไขของพระราชบญัญติัส่งเสริมบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
เจตนาทางกฎหมายในการบริหารจดัการร่วม จะเป็นการสร้างพืน้ที่อีกรูปแบบให้กบัภาคประชาชน ซ่ึงสามารถผลกัดนัผ่านคณะกรรมการหรือทาง
ส านกังานให้เกิดการจดัการพืน้ทีร่่วมได้ซ่ึงมีกฎหมายรองรบั กฎหมายเปิดช่องให้กบัผู้ทรงคณุวฒิุภาคชมุชนชายฝั่งเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ทีผ่่านมาไม่ได้
ใช้บทบาทตรงนัน้ทีเ่ป็นกลไกทีจ่ะขบัเคลือ่น     การอนรุกัษ์ในมาตรา 18 มีทัง้การห้ามและให้ใช้ ทีส่ าคญัคือกลไกของชมุชนชายฝั่งกบักลไกปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะเป็นกลไกหลกัในการบริหารจดัการในพืน้ที่นัน้ ๆ เพือ่ให้กฎหมายเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน ถ้าให้หน่วยงานรัฐจดัการจะมีข้อจ ากดัในการ
จดัการในพืน้ที ่และจะเป็นเหตแุละผลได้ว่าการจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง การมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน
สามารถท าได้จริงเป็นรูปธรรม เนือ่งจากที่ผ่านมาออกแบบโดยกลไกของรฐั แต่เราสามารถผลกัดนัผ่านส านกับริหารพืน้ที่ได้ซ่ึงมีอ านาจเบ็ดเสร็จอยู่
แล้ว แต่เนื่องจากความสามารถที่จะท างานหรือการบริหารงานไม่กระจายถึงภาคประชาชนจึงเกิดเป็นข้อจ ากดัเป็นการใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็น
เคร่ืองมือ พระราชก าหนดประมง พระราชบัญญัติทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรพัยากรหรือแม้แต่เร่ืองของการฟ้ืนฟกูารรกัษาน ้าโดยใช้ฝายชะลอน ้าเป็นเคร่ืองมือ 
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องคก์รเครอืขา่ย   

เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายคนพลัดถ่ิน เครือข่ายคนไทยคืนถ่ิน เครือข่ายชุมชน

ชายฝั่งระนอง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 

  

พังงา 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  4,170  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 253,112 คน (พ.ศ. 2560)  แบ่ง

เขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น  8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอเกาะยาว อ าเภอกะปุง อ าเภอ

ตะกั่วป่า อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอคุระบุรี อ าเภอทับปุด อ าเภอท้ายเหมือง  48  ต าบล  314  หมู่บ้าน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงา มี 52 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 13 

เทศบาลต าบล  36 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  

    พังงามีเกาะทั้งหมด 151 เกาะ และเกาะที่ท ารายได้ให้พังงา คือ เกาะยาว เกาะสิมิลัน เน้นการ

ท่องเที่ยว  เชิงนิเวศน์  ทิศทางการพัฒนาพังงาภายใต้กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดอันดามันจะพูดถึงการท่องเที่ยว

ทางทะเลระดับโลกเพราะพื้นที่พังงาโดยรวมมีแต่เกาะจะถูกยกระดับมาเป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว 

พังงาเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่แต่เลือกที่จะใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและพยายามที่จะไม่ให้แหล่งท่องเทีย่วเปล่ียนไปเหมือนภเูก็ต และประกาศว่า พังงาจะเดินคูก่บั

กระบี่ในเรื่องของพังงา Go Green พังงามีแนวคิดในการพัฒนาเมืองเน้นคนในพื้นที่มากกว่าการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเป็นหลัก ถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้อย่างอื่นก็ท าได้ยาก 

ประเด็นงาน 

 การอนุรักษ์ทรัพยากร ขยายเขตรณรงค์ ยกเลิกเครื่องมือท าลายล้าง เช่น อวนรุน อวนลาก หยุดยั้ง

การบุกรุกป่าชายเลน รณรงค์สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ผลักดันขยายเขตหวง

ห้ามการท าประมงอวนรุน อวนลาก 

  เรื่องชาติพันธุ์ชาวเลไทย มี 3 กลุ่ม คือ มอแกน มอเก็น อุรักลาโว้ย ในส่วนพื้นที่พังงาจะเป็นมอแกน 

มอเก็น ส่วนกระบี่และภูเกต็จะเปน็อุรักลาโวย้ ฐานของกลุ่มชาติพนัธุ์ชาวเลจะเชื่อมโยงตั้งแต่อินโดนีเซยีจนถงึ

พม่าจึงเป็นอีกตัวเชื่อมที่มีศักยภาพ  

 กลุ่มพี่น้องมอแกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ถือว่าเสียโอกาสพื้นที่ท ากินและอยู่ภายใต้การดูแลของกรม

อุทยานฯ โดยตรง ปัญหาคือชาวบ้านไม่มีอิสระในการประกอบอาชีพและอีกส่วนหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้

เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 

องค์กรเครือข่าย 

 ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน  เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านเพื่อจัดการด้านทรัพยากร เครือข่ายชาวเล เครือข่ายมอ

แกนพังงา   สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว   สมาคมหอการค้าจังหวัดพังงา เครือข่ายกู้ภัยวาตภัยสึนามิ 

 

ภเูกต็ 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 543 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 345,067 คน  (พ.ศ. 2560) 

แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น  3  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกระทู้ อ าเภอถลาง  17 

ต าบล และ 104 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มี 19 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลต าบล  6 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ ์ 

 ภูเก็ตเป็นเมืองที่เผชิญปัญหาโครงการพัฒนาเมือง จากอดีตถูกนโยบายของรัฐส่งมาเป็นนโยบายใน

การพัฒนาภูเก็ตตั้งแต่ยุคสมัยการท าเหมืองแร่และปัจจุบันจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเป็น

รายได้ 70% การเกษตรมีบ้างแต่เป็นรายย่อย เช่น การท าสวนยางพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของสวนยางมีกลุ่มทุน

ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่น การพัฒนาการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับนายทุนว่าจะท าอะไรถึงจะคุ้ม การปลูก
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สับปะรดภูเก็ตน่าสนใจเพราะมีโครงการปลูกสับปะรดปีละ100 ลูก ขายลูกละ 1,500 บาท เป็นสับปะรดภูเก็ต

พันธุ์พื้นเมือง 

ภูเก็ตเป็นที่รวมการหล่ังไหลของคนจากทั่วประเทศเข้าไปหารายได้ที่ภูเก็ต แต่มีประชากรแฝงไม่ต่ า

กว่า 1 ล้านคน รวมทั้งนักท่องเที่ยวและคนที่มาหารายได้ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมมีความคิดว่าภูเก็ต

ควรจะมีรูปแบบการปกครองที่เป็นแบบพิเศษซึ่งนโยบายต่าง ๆ ควรเกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ พื้นที่ท่องเที่ยวใน

ภูเก็ต เช่นหาดป่าตอง มีความแออัดมากจึงมีการหารายได้จากจังหวัดใกล้เคียง คือ ทัวร์จากภูเก็ตจะพา

นักท่องเที่ยวไปกระบี่ พังงา ไปในลักษณะเช้าไปเย็นกลับไปใช้ทรัพยากรของที่นั่น แต่คนในพื้นที่ภูเก็ตไม่ได้

รับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเพราะการท่องเที่ยวปจัจุบันเป็นของกลุ่มทุนต่างชาตทิีท่ า

ทัวร์แบบครบวงจร เช่น ทัวร์จีน     

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มทุนรับชาวบ้านผ่านรัฐเป็นตัวกลาง แต่ในความเป็นจริงรัฐ

ไม่ได้เป็นตัวกลาง การมีเวทีแลกเปล่ียนจะท าให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น ในทุกพื้นที่ต้องระวังคือสิ่งที่เราต่อสู้

เพื่อปกป้องทรัพยากรและเพื่อการพัฒนา จะมีกลุ่มทุนที่เน้นประโยชน์ในเรื่องเชิงสังคมจะไม่ได้สนใจ

ผลประโยชน์อย่างเดียวแต่จะร่วมในการพฒันาด้วย และมีอีกกลุ่มทุนที่ฉวยโอกาสจากสิ่งที่เราปกป้องหรือเพิม่

ความสมบูรณ์ในพื้นที่จะท าให้เสื่อม ในทุกพื้นที่ถ้าเราตระหนักในเรื่องของคุณค่าให้ได้อย่างเต็มที่จะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก 

 ปัญหาการพัฒนาเมืองภูเก็ตปัจจุบัน คือ ปัญหารถติด น้ าท่วม ถ้าฝนตกหนักติดต่อกันนานถนนสาย

หลักของภูเก็ตน้ าจะท่วมขังถนนสายหลักของภูเก็ตเชื่อมระหว่างหัวเกาะไปจนถึงท้ายเกาะ ภูเก็ตไม่มีการ

ออกแบบผังเมืองที่ดีแต่ผังเมืองภูเก็ตสามารถย้ายได้ บางส่วนที่เป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ถ้าทุนสามารถเข้าไปต่อรองได้จะสามารถพัฒนาเป็นโรงแรมได้ ปัญหาแบบนี้ต้องเกิดขึ้นใน

อนาคตในพื้นที่อื่นด้วย แต่ที่ภูเก็ตเกดิขึ้นแล้ว ปัญหาประมงพื้นบ้านก็ยังมีอยู่แต่จะเขา้ร่วมกบักลุ่มชาวเลท าให้

ราคาอาหารทะเลมีราคา สูงขึ้น  และมีการผลักดันเครื่องมือประมงที่ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าขนาดเล็ก

ได้ผลอย่างต่อเนื่อง  

 ประเด็นสิ่งแวดล้อมยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าภูเขาตรงไหนควรจะเป็นสีเขียว ส่วนอีกกลุ่มจะถกเถียงกัน

เรื่องรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเพราะค่าครองชีพสูงมาก  

 ปัญหาทุกอย่างท าแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจริง ๆ แล้วภูเก็ตยังไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นไปในทิศทางใด 

เรื่องการท่องเที่ยวมีโครงการของรัฐบาลพยายามจะผลักดันด้านการท่องเที่ยวเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก าลัง

จ่ายสูง เรื่องนโยบายการท่องเที่ยวคนภูเก็ตมองว่าควรก าหนดนโยบายจากคนในพื้นที่ว่าควรจะเป็นอย่างไร 

ขณะนี้มีการพูดถึงโครงการศูนย์ประชุมนานาชาติขนาดใหญ่บางกลุ่มต้องการให้เกิดขึ้น แต่บางกลุ่มไม่

ต้องการเพราะอยากกระจายความแออัดในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูเก็ตออกไปสู่จังหวัดใกล้เคียง 

ประเดน็งานทีท่ ามาก  

 -กลุ่มสุขภาพผู้สูงวัย    ราคาอาหารมีการควบคุมราคา 

องคก์รเครอืขา่ย  

 ชมรมประมงพื้นบ้าน  เครือข่ายชาวเล  

 

สุราษฎรธ์าน ี

 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,891.50 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร  1,046,772 คน (พ.ศ. 2560) 

แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 19 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

อ าเภอดอนสัก อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเกาะพงัน อ าเภอไชยา อ าเภอท่าชนะ อ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอบ้านตา

ขุน อ าเภอพนม อ าเภอท่าฉาง อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาเดิม อ าเภอเคียนซา อ าเภอเวียงสระ อ าเภอ

พระแสง อ าเภอพุนพิน อ าเภอชัยบุรี อ าเภอวิภาวดี  131  ต าบล  1,074  หมู่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 173 แห่ง ดังนี้  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 

35 เทศบาลต าบล 97 องค์การบริหารส่วนต าบล  

สถานการณ์  
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 จังหวัดสุราษฎรธ์านีมี 16 คลอง 2 แม่น้ า คือ แม่น้ าตาปี มีต้นน้ าจากนครศรีธรรมราชและกระบี่ มีผืน

ป่าเชื่อมต่อกันส่วนหนึ่งเป็นต้นน้ าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีแม่น้ าพุมดวง อ.พนม อ.ตาขุน อ.วภิาวดี และ 

อ.คีรีรตัน์ ติดชายฝั่งทะเล 9 อ าเภอรวมทั้งเกาะสมุยและเกาะพงัน สุราษฎรธ์านีจึงมีระบบนเิวศน์ครบทั้ง 3 

ระบบ คือ นิเวศน์ต้นน้ า นิเวศน์ที่ราบ นิเวศน์ชายฝั่งทะเล มีประชากร 1 ลา้นคน มีรายได้มวลรวมประมาณ 

160,000 บาท    ภาษีที่เก็บได้ประมาณ 500 ล้านกวา่บาท หนี้สินเฉลี่ยครวัเรือนประมาณ 140,000 บาท 

ประเดน็ปญัหา  

 -สุราษฎร์ธานีเกิดความเสื่อมโทรมของป่าไม้จากหลายสาเหตุ เช่น การสร้างเขื่อน เขื่อนขนาดใหญ่

ของ     สุราษฎร์ คือ เขื่อนรัชประภา ใช้ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวและเป็นพลังงานส ารอง เดิมเขื่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อ

ใช้ในระบบชลประทานไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ในระบบชลประทาน 

 -การขยายพื้นที่ท ากินเข้าไปในเขตป่า โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ส่วน    ป่าชายเลนหายไปประมาณ 70% จากการท านากุ้ง 

 -ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะทรัพยากรประมงมีการใช้ 2 ส่วน คือ ประมงพื้นบ้านใช้

ทรัพยากรประมงพื้นที่อ่าวบ้านดอนระยะห่างไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล แต่ส่วนใหญ่จะหาอยู่ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน

ประมาณ 3-5 ไมล์ทะเล ตาม พรก.ประมง 3 ไมล์ทะเล เป็นมติที่ตกลงกันในคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด 

 -อาชีพและรายได้ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรถ้าทรัพยากรเสื่อมโทรมคุณภาพชีวิตจะ      

เสื่อมโทรมไปด้วยส่งผลกระทบต่อภาวะหนี้สินครัวเรือนพอสมควร เคยมีการตรวจสอบที่ดินท ากินของจังหวัด     

สุราษฎร์ธานีกรณีการให้ทุนต่างชาติเช่าหรือการให้นายทุนในพื้นที่เช่าโดยคนจนในพื้นที่ภาคใต้มาส ารวจ

ที่ดิน      มีการแสดงพลังของพลเมืองเพื่อให้มีการปฏิรูปที่ดินและพบว่าพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้ทั้งที่ถูกกฎหมาย

และที่มีการ  บุกรุกคาดว่าไม่ต่ ากว่า 200,000 ไร่ ถ้าน าพื้นที่นั้นมาปฏิรูปให้กับคนจนที่ไม่มีที่ดินท ากินเค้า

สามารถท าผลผลิตที่  ไม่ต่างจากทุนขนาดใหญ่รายได้กระจายออกไปความม่ันคงในชีวิตในการประกอบ

อาชีพความม่ันคงในทรัพย์สิน  จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน  

 -การจัดการต้นน้ าที่มีการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน้ าโดยเฉพาะลุ่มน้ าสาขา ส่วนกลางน้ ามีปัญหา คือ การขาด

แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ว ปัญหาท้ายน้ ามีแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ 2 ที่ คือ อ่าวบ้านดอนบริเวณอ าเภอ

เมือง และอ าเภอพุนพิน และแม่น้ าตาปีมีปัญหาเรื่องมลพิษเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย

จากชุมชนเมือง และโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ า  

องค์กรเครือข่าย  

 มีองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหมด 53 องค์กร เช่น กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต  กลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรชายฝ่ังอ่าวพุมเรียง เครือข่ายคนรักษ์ดอนสัก  เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน โรงเรียนชีวิตณ บ้านสายรุ้ง 

เครือข่ายคนรักษ์ดอนสัก   เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ดอนสัก กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศน์ลุ่มน้ าคลองยัน    มูลนิธิรักษ์

ไทย  มูลนิธิป่าทะเล เพื่อชีวิต  สมัชชาสุขภาพ  เป็นต้น  

สงขลา 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,393.90 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร 1,357,023 คน (พ.ศ. 2560)แบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น  16  อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอสทิงพระ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี 

อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอสะเดา อ าเภอหาดใหญ่ 

อ าเภอนาหม่อม อ าเภอควนเนียง อ าเภอบางกล่ า อ าเภอสิงหนคร อ าเภอคลองหอยโข่ง 127  ต าบล  987  

หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา มี 141 แห่ง ดังนี้  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

2 เทศบาลนคร  11 เทศบาลเมือง 35 เทศบาลต าบล  92 องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

สถานการณ์   

 -โครงการนโยบายของรัฐ เช่น    โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ท่าเทียบเรือน้ าลึกสงขลา โรงไฟฟ้าชีวมวล 

โครงการศึกษาขุดลอกคลองระบายน้ า ธนาคารกากอุตสาหกรรม โครงการมอเตอร์เว โครงการถนนวงแหวน
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รองนอกหาดใหญ่ โครงการผังเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา เขตเศรษฐกิจพิเศษนาทวี นิคมอุตสาหกรรม

ยางพารา  เตาเผาขยะ ท าให้เกิดความขัดแย้งของคนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา 

ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริง สถานการณ์ที่ร้อนแรง คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกับ

ท่าเรือน้ าลึกสงขลา 

 -ภัยพิบัติ เป็นเรื่องน้ าท่วมในเขตคาบสมุทรสะทิงพระ น้ าแล้ง น้ าเสีย 

 -สิทธิผู้บริโภค สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิ

คนพิการ แรงงานต่างด้าว 

 -ความม่ันคงทางด้านอาหาร เกษตรเพื่อสุขภาพ จะมีกลุ่มที่ท างานด้านนี้อยู่ เช่น กลุ่มสวนผักคนเมือง 

smart famer กลุ่มคนปลูกข้าว ธนาคารเมล็ดพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน  

ประเด็นระดับภาค  

 ผู้บริโภคมีเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้จังหวัดหลัก ๆ ที่ท าประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค ชุมพร สุราษฎรธ์านี 

กระบี่ ปัตตานี สตูล สงขลา ท างานคลอบคลุม 16 อ าเภอ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

 ประเด็นหลักประกันสุขภาพ ประเด็นภัยพิบัติ ประเด็นพลังงานทางเลือก  ประมงพื้นบ้าน  

องค์กรเครือข่าย  

 กลุ่มสงขลาฟอร์รั่ม สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ชมรมผู้ปกครองออทิสติก ชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้ง 

สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดสงขลา เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ 

สมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไทย เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

จังหวัดสงขลา เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ศูนย์การเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาชาวบก มูลนิธิเพื่อนหญิง สมาคมสิทธิเขา

คูหา เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อการปฏิรูป สภาประชาชนรัฐภูมิ ชมรมอาสาสมัครแรงงาน 

สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิภาคใต้สีเขียว เครือข่ายลุ่มน้ าภูมี สมาคมลุ่มน้ าทะเลสาบ สมาคมประมงลุ่มน้ าทะเลสาบ 

เครือข่ายคนรักเทพาคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ   เครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ิน ศูนย์การเรียนรู้วิถี

ธรรมชาติเพื่อชุมชน เครือข่ายรักษ์สายน้ าชุมชนจังหวัดสงขลา สมาคมลุ่มน้ าทะเลสาบ สมาคมประมงลุ่มน้ าทะเลสาบ 

มูลนิธิชุมชนสงขลา สถานีวิทยุชุมชนวัดเกาะบก เครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนสงขลา เครือข่ายพลเมืองสงขลา79  สงขลา

ฟอรั่ม (เป็นองค์กรพัฒนาเครือข่ายเยาวชนมีโครงการให้เยาวชนศึกษาบ้านเกิดตนเอง ) กลุ่มบีชฟอร์ไลฟ์  ศูนย์พลเมือง

เด็กจังหวัดสงขลา  สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ  เครือข่ายผู้ติดเชื้อ  สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา 

 

สตูล 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตรจ านวนประชากร  297,163 คน (พ.ศ. 2560)แบ่งเขต

การปกครองออกเป็น  7  อ าเภอ, ได้แก่ อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ 

อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง  36  ต าบล, 257  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

สตูล มี 42 แห่ง ดังนี้  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต าบล 34 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

สถานการณ์  

 จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง พบว่าโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับโครงการท่าเรือน้ าลึกปาก

บาราจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบาราจะต้อง

ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราจ านวน 4,700 ไร่ และผลกระทบที่เกิดจากการเดินเรือสินค้า

ขนาดใหญ่ต้องผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เจดีย์พันยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่มีการค้นพบ

ปะการังตัวใหม่ คือ กัลปังหาสีขาวซึ่งทะเลในพื้นที่นี้มีความอุดสมบูรณ์ แหล่งทรัพยากรที่ไม่ถูกระบุใน 

EIA/EHIA บริเวณใกล้กับหมู่เกาะบุโหลน มีกองหินขาวซึ่งกลุ่มนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็น

กลุ่มอนุรักษ์ปะการังมีการค้นพบปะการังชนิดนี้นานแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยจนกระทั้งกระบวนการท า 

                                                           
79

 เวลารวมตวักนัท ากิจกรรมเมือ่มีประเด็นหรือกระแสโครงการขนาดใหญ่จัดการเรียนรู้ก่อนทีจ่ะเปิดเวที 
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EIA/EHIA ของท่าเรือน้ าลึกปากบาราเริ่มให้งบประมาณและท าการศึกษาใหม่จึงเริ่มเปิดตัวปะการังชนิดนี้ ซึ่ง

ในแผนที่ทรัพยากรของรายงาน EIA/EHIA ไม่ระบุแหล่งกองหินขาวทั้งที่กองหินขาวห่างจากจุดทิ้งตะกอน

เพียง 4 กิโลเมตร 

 ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล คือ ประมง เกษตร ท่องเที่ยว แต่ดั้งเดิมรายได้สูงสุดมาจากการท า

ประมง แต่แนวโน้มในปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่า 

งานร้อน   

เกี่ยวโยงกับท่าเรอืน้ าลึกปากบาราและแลนด์บริจสงขลา – สตูล ตอนนี้มีการยื่นขอสมัปทานภเูขาใน

สตูลเยอะมาก และระเบดิหิน 3 แห่ง เรื่องส าคัญทีสุ่ดก็คอืท่าเรือน้ าลึก  

 -โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบาราอยู่ในอ าเภอละงู เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีโครงการย่อยอีกมาก

ทั้งในส่วนของ จ.สตูล และ จ.สงขลา  

 -โครงการเส้นทางรถไฟรางคู่เพื่อขนส่งสินค้าเชื่อมต่อมาที่ท่าเรือสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา 

 -นิคมอุตสาหกรรม 150,000 ไร่ในพื้นที่ อ.ละงู ถึง อ.บันนังสตา โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าพื้นที่ไหน

ประชาชนตื่นรู้ก็คัดค้าน โรงไฟฟ้าชีวะมวล-ขยะ ซึ่งก็เกี่ยวโยงกับประเด็นร้อนฉ่าก็กับโปรเจคแลนด์บริจ

สงขลา-สตูล ซึ่งชาวบ้านทั่วไปคิดว่ามันไม่เกี่ยวโยงกัน ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน เรื่องสร้างเขื่อนคลองช้าง เรื่อง

เจาะอุโมงค์สตูล-มาเลย์เพื่อรองรับโลจิสติกส์ บางจุดก็สนับสนุน บางจุดก็คัดค้าน  

 -โรงกลั่นน้ ามัน คลังน้ ามัน ใน ต.ละงู 5,000 ไร่ 

 -โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบาราก าลังจะเปล่ียนพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลให้เป็นเมือง

อุตสาหกรรมตามแนวเส้นทางแลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล และมีโครงการสาธารณูปโภครองรับเขื่อนคลองช้าง

ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ 2 จังหวัด เส้นทางการขุดเจาะอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐปะลิดของ

มาเลเซีย และตอนนี้มีการจัดหาพื้นที่ที่เป็นแหล่งหินจะน ามาใช้ถมทะเลในการสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบรา 

สถานที่ที่ชัดเจนคือเขาบางใบอ าเภอเมือง เขาปลิกอ าเภอควนโด และที่ทุ่งหว้า   

 - โครงการสร้างเขื่อน80เริ่มกลับเข้ามาใหม่ท าให้คนในพื้นที่เริ่มกังวลแต่ไม่อยากแสดงตัวว่าคัดค้าน

การสร้างเขื่อนแต่ใช้วิธีดูแลพื้นที่โดยการสร้างฝายมีชีวิตแทน 

งานอุ่น 

  เรื่องการท าประมงผิดกฎหมายท าลายทรัพยากรทางทะเล ก็ได้มีการหาแนวทางข้อตกลงระหว่าง 2 

กลุ่ม ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในการท ามาหากิน ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ เรื่องชาติพันธุ์มี 2 กลุ่มชาติพันธุ์คือ ชาวเลที่

เกาะหลีเป๊ะ ที่ได้รับผลจาการท่องเที่ยวและพื้นที่ทับซ้อน และกลุ่มซาไก ที่อยู่ในป่า ก็มีวิธีในการดูแลป่าของ

เขา มีการน าของป่ามาขายบ้าง และยังไม่มีบัตรประชาชน  

งานเย็น  

 ภาคเกษตร  เรื่องเกษตรชีวภาพ และตลาดสีเขียว มีบริษัทหุ่นไล่กากรุ๊ปก าลังท าวิจัยเรื่องนี้อยู่ เรื่อง 

GEO-Park มีการค้นพบฟอสซิลที่เก่าแก่อยู่ในสตูล ก าลังเสนอยูเนสโก้81 เรื่องการรักษาทะเล ป่าต้นน้ า ใน

เรื่องพื้นที่ทับซ้อนของอุทยานและเขตรักษาพันธุ์ ซึ่งชาวบ้านก าลังจัดการอยู่ 

 

 

การขับเคลื่อน 

                                                           
80

 เมือ่ปี 2553 คนในพืน้ทีส่ามารถยบัยัง้การสร้างเขือ่นได้ 
81

 ปัจจุบนัไดรั้บค าประกาศ จากยูเนสโก เป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองอทุยานธรณี   
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 -เรื่องเส้นทางรถไฟรางคู่ก าลังน าเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเมื่อปลายปี 2559 และเครือข่ายทั้ง 2 

จังหวัดได้ยื่นหนังสือคัดค้าน ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมส่งเรื่องคืนโดยให้เหตุผลว่าให้กลับมาท า

กระบวนการการมีส่วนร่วมใหม่ 

 -เครือข่ายของจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาที่ร่วมกันคัดค้านโครงการทีจ่ะเกดิขึ้นใช้ชื่อว่า เครือข่าย

ประชาชนปกป้องทรัพยากรและสิง่แวดล้อม สงขลา-สตูล และก าลังท าโครงการสทิธิชุมชนปกป้องสองฝั่งทะเล 

โดยเนื้อหาหลักจะท าข้อเสนอร่วม 2 จังหวัดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา-สตูล และ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตามแนวทางแลนด์บริจด์ที่จะเกิดผลกระทบประมาณ 17 ชุมชน 

องค์กรเครือข่าย  

 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  เครือข่ายสมัชชาคนสตูล82 ศูนย์ประสานงานสุขภาพเพื่อประชาชน  สมาพันธ์การ์

เดียน ชมรมวิทยุการ์เดียน  สมาคมประมงพื้นที่บ้าน ต.ปากน้ า สมาคมประมงพื้นบ้าน จ.สตูล  เครือข่ายชาติพันธุ์ คือ มอ

แกน มอเกร็น อุรักลาโว้ย เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สงขลา-สตูล  กลุ่มรักจังสตูล  กลุ่ม

เยาวชนอนุรักษ์ท่าแพร กลุ่มสามล้อรักษ์บ้านเกิด กลุ่มผู้สูงอายุต าบลละงูและปากน้ า เครือข่ายรักษ์อ่าวปากบารา   ฮัฟ

การ์เดี้ยนประเทศไทย  เครือข่ายฝายเพื่อชีวิต  เครือข่ายชาวเลเกาะหลีเป๊ะ  เครือข่ายชาวสวนยางสตูล  กลุ่มเครือข่าย

ปากน้ าน่าอยู่  เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ศูนย์วิจัยท้องถ่ินสตูล  ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล  ยุว

มุสลิมแห่งประเทศไทย  ชมรมโต๊ะอิหม่ามจังหวัดสตูล   เครือข่ายรักจังสตูล  

 

ตรัง 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,917.50 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 622,659 คน (พ.ศ. 2560 ) การ

ปกครองแบ่งออกเป็น 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน 

อ าเภอสิเกา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอรัษฎา อ าเภอหาดส าราญ  124  ต าบล  

1,393  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง มี 100 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลต าบล  77 องค์การบริหารส่วนต าบล  

สถานการณ์  

 จังหวัดตรังมีการปรับเปล่ียนผังเมือง และจุดที่เป็นปัญหาถ้ามองความเชื่อมโยงจะเป็นส่วนสนับสนุน

โครงการที่ก าลังจะเกิดขึน้ มีผังเมืองเฉพาะที่ปรับไปแล้ว มี กันตรัง สิเกา ห้วยยอด โดยปรับเป็น 2 สี คือ สีแดง

เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม สีม่วงเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม และสิ่งที่น่าตกใจคือคนในพื้นที่ไม่ให้ความส าคญั 

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากภายใต้พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่

เกษตร ดังนั้นการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม จึงเน้นหนักไปทางการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน สิทธิในการท ามา

หากิน และการรวมกลุ่มกันทางเกษตรกรรม ส่วนการรวมกลุ่มในประเด็นอื่น ๆ อาทิ ด้านสุขภาพ และประเด็น

อื่น ๆ เป็นไปตามงบประมาณและพื้นที่ด าเนินงาน 

ปัญหาและการขับเคลื่อนทางสังคม   

 ปัญหาเรื่องป่าไม้ ที่ดิน: ปัญหาพื้นที่ท ากินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนในเขต

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ที่ดินราช

พัสดุที่บ้านทุ่งค่าย บ้านบางสัก ปัญหาการประกาศพื้นที่เหมืองหินในชุมชน พื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ การเพิก

ถอนที่ดิน สปก. 4-01 เนื่องจากการทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  

 แนวทางการขับเคล่ือนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่คือ การสร้าง

รูปธรรมในการจัดการป่าและป่าต้นน้ าเพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถจัดการป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้ และ

การสร้างรูปธรรมในการจัดการที่ดิน โดยพัฒนาการล่าสุดคือ การพยายามจัดตั้งธนาคารที่ดินและการจัดการ

ในรูปแบบโฉนดชุมชน  

                                                           
82

 เวทีสมชัชาเพือ่น าขอ้เสนอจากคนในพืน้ทีไ่ปสู่ระดบันโยบาย ภายใตอ้งค์กรใหญ่จะมีกลุ่มเล็ก ๆ เรียกว่ากลุ่มภาคประชาสงัคมทีข่บัเคลือ่น
งานหลายกลุ่ม เป็นเวทีกลางในการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนั 
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 ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย การใช้เครื่องมือประมง

ท าลายที่ทรัพยากร การบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าชายเลน กฎหมายประมงฉบับใหม่ละเมิดสิทธิในการท าการ

ประมงของชาวประมงพื้นบ้าน 

  แนวทางการขับเคล่ือนงานคือ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มาด าเนินการในรูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนซึ่งในบางพื้นที่สามารถยกระดับไปสู่การสร้างความร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วม โดยการประสานความ

ร่วมมือประกอบด้วย ชุมชนในภูมินิเวศทรัพยากรเดียวกัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการในพื้นที่ 

 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ ต.นาโต๊ะหมิงและต าบลกะลาเส จ.ตรัง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่ อ.กันตัง จ.

ตรัง  

 แนวทางการขับเคล่ือนงานในพื้นที่ คือ การสร้างความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับฐานข้อมูลและศักยภาพ

ทรัพยากรของชุมผลเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสามแบบ 

รวมถึงการติดตามตรวจสอบการด าเนินการและการให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสามแบบด้วย  

ปัญหาการประกาศพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  

แนวทางการขับเคล่ือนงานในพื้นที่ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามศึกษา 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและการติดตามเรื่องผังเมือง 

 ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่กระทบต่อชุมชน ในด้านกล่ิน เสียง และการระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า

ของชุมชนและลงสู่แม่น้ าตรัง  

 แนวทางการขับเคล่ือนงาน คือ การติดตามคดีหรือความผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการสร้างความ

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการ

อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่และการศึกษาระบบนิเวศทรัพยากรตลอดแนวคลองหรือชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

 การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าต้นน้ าบ้านเหมก บ้านเขาหลักและบ้านบางดี ซึ่ง

ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการระงับการผลักดันการก่อสร้างแต่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกโครงการอย่างถาวร 

  แนวทางการขับเคล่ือนงานของพื้นที่ คือ การติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวังการด าเนินการต่อ

ของกรมชลฯ  

 การสูญเสียพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ชุ่มน้ า แนวทางการขับเคล่ือนงาน คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ

กับชาวนาและพยายามผลักดันการท านาแบบอินทรีย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวได้ส าหรับในการพื้นที่ชุมชน 

เช่น ป่าสาคู จะมีการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู รวมถึงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรที่มีใน

พื้นที่ชุมชน โดยอยู่บนหลักการการใช้อย่างย่ังยืนและน าไปสูก่ารรักษาพ้ืนทีด้่วย 

จังหวัดตรังเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้า83โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่าน

หินขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 870 เมกกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 800 เมกกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาก าลัง

                                                           
83 สถานการณ์เร่ืองโรงไฟฟา้ถ่านหินในปัจจุบนัยงัไม่มีการผลกัดนัอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงกระแสข่าวการให้สมัภาษณ์ของประธานสภาอตุสาหกรรม

จังหวดัตรังที่เสนอให้เลือกพืน้ที่จงัหวดัตรังเป็นพืน้ที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดงันั้น การท างานในพืน้ที่จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของ

ชุมชนให้รู้เท่าทนัผลกระทบที่จะเกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส าหรับในประเด็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพืน้ที่ต าบลกะลาเส ชุมชนได้เกิดการตื่นตวัข้ึนมา

คดัค้านอย่างกว้างขวางหลงัจากได้มีการให้ความรู้เร่ืองผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและความจ าเป็นด้านพลงังานของประเทศไทยในปัจจุบนั พร้อมทัง้ได้

ส่งหนงัสือสอบถามความคืบหน้าในการการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยงัไม่ได้รับค าตอบที่ชดัเจน ชุมชนก าลงัเตรียมท าหนงัสือ

สอบถามอย่างเป็นทางการ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอเนื่องจากการด าเนินการไม่ได้ให้

ความส าคญักบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและไม่ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ชุมชนยงัท าหนงัสือไปยัง
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การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีการก าหนดพื้นที่เบื้องต้นในสามต าบล คือ 

ต าบลวังวน ต าบลนาเกลือและต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยได้ลงท ามวลชนทั้งสามพื้นที่และมีการพาผู้น าในชุมชนไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด

ล าปาง แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากชาวบ้านจากทุกพื้นที่ จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเคล่ือนไหวต่อที่เป็นทางการ

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเพียงข่าวการสนับสนุนและผลักดันจากประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดตรังที่เสนอให้มีการผลักดันก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป 

งานร้อน 

 -การขุดลอกคลองไทยเริ่มต้นที่ต าบลเขาไม้แก้วไปจนถึงอ าเภอห้วยยอด เป็นการร่วมทุนระหว่าง

ประเทศงบประมาณ 84,000 ล้านบาท โดยมีความกว้าง 400 เมตร ความลึก 30 เมตร ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะ

มีผลกระทบมาก 

 -เครื่องมือท าลายล้างเกี่ยวโยงกับ พรบ.ประมง ปี 2558 มีผลกระทบกับประมงพื้นบ้าน มีนัยแอบแฝง 

คือ เรือที่ขึ้นทะเบียนมีความผิด คือ ออกนอกเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่งเกิน 3 ไมล์ทะเล ที่จังหวัดตรังจากเกาะ

กระดานถึงจังหวัดกระบี่เกาะลันตา มีช่องว่างสามารถให้เครื่องมือท าลายล้างละเมิด พรบ.   

 -โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าชีวมวล  เรือคราดหอยปะ นโยบายทวงคืนผืนป่า  ภัยพิบัติ 

งานอุ่น 

 -คดีความโดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ชนะ บางพื้นที่ประชาชนถูกฟ้องศาลสั่งจ าหน่ายคดี  

งานเย็น 

 -เรื่องความร่วมมือในการท างานของสายสมัชชาสุขภาพเป็นขับเคล่ือนงานไปได้ด้วยดีและเป็นที่

ยอมรับของหน่วยงานราชการ 

 -สายคนพิการได้รับการยอมรับ และถูกเชิญให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการในส่วนต่างๆ ของภาครัฐ 

 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเปล่ียนปล่อยจนท าให้นโยบายไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่องได้ 

เคยมีความพยายามจะท าแบบจังหวัดสตูลจัดงานสมัชชาแต่ท าได้ครั้งเดียวเนื่องจากกระบวนการไม่ต่อเนื่องมี

ปัญหา มีอุปสรรค มีข้อจ ากัดจนถึงปัจจุบัน 

  พื้นที่ป่าไม้ที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู่ 3 อ าเภอ ที่อ าเภอเมือ ต าบลน้ าผุด 2 โรงงาน และที่

อ าเภอสิเกา และหลังจากเกิดน้ าท่วมมีความคิดจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนที่ทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

องค์กรเครือข่าย  

 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ชมรมประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง ชมรมอนุรักษ์โลมา

ทรัพยากรชายฝ่ัง กลุ่มอนุรักษ์บ้านเจ้าไหม เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด เครือข่ายรักษ์เทือกเขาบรรทัด กลุ่ม

อนุรักษ์บ้านโต๊ะบัน กลุ่มยางหวะบ้านทุ่งทวย กลุม่อนุรักษ์บ้านทุ่งค่าย กลุ่มอนุรักษ์บ้านคลองไม้แดงเหนือ มูลนิธิอันดามัน 

ศูนย์เสริมสร้างจิตส านึกนิเวศวิทยา กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปะเหลียน มูลนิธิหยาดฝน สมาคมสมาพันธ์ช้างประมงพื้นบ้านแห่ง

ประเทศไทย กลุ่มสิทธิมนุษยชน/การเมืองประชาธิปไตย ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต าบลวังคีรี  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา  สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง 

 

พัทลุง 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  3,424.50 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 509,534 คน  (พ.ศ. 2560)แบ่ง

เขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอกงหรา อ าเภอเขาชัยสน 

อ าเภอตะโหมด อ าเภอควนขนุน อ าเภอปากพะยูน อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าบอน อ าเภอบางแก้ว อ าเภอป่า

                                                           
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติให้ติดตามการละเมิดสิทธิชมุชน กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.กะลาเส ซ่ึงยงัอยู่ระหว่างรอการด าเนินการ

ของคณะกรรมการสิทธิฯ  
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พะยอม อ าเภอศรีนครินทร์  65 ต าบล  626 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มี 74 

แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลต าบล  25 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์ 

 -ปัญหาเรื่องน้ า คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานต่างคนต่างท างาน เช่น กรมชลประทาน

เป็นสร้างเขื่อนส่งน้ า กรมทรัพยากรน้ าไปขุดคูคลอง พอถึงหน้าฝนน้ าท่วมพอหมดฝน น้ าแล้ง ไม่มีส่วนร่วม

จากคนในพื้นที่นี่คือปัญหาที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ 

 -ปัญหาเรื่องเด็ก เยาวชน ปัญหาที่รุนแรง คือ ปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาสังคม 

 -ปัญหาเรื่องทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ทะเล  

 -ปัญหาเรื่องขยะ โรงไฟฟ้า กากขยะจากโรงไฟฟ้าจากขยะที่เผาไม่หมดสิ้น แล้วน าไปทั้งในที่

สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้าน  

 -เรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าร่วมมือกับจังหวัดตรังด้วย 

องค์กรเครือข่าย  

 กลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้านช่องฟืน สมัชชาสุขภาพ  สมาคมคนรักษ์ลุ่มน้ าพัทลุง สมาคมสตรีประมงพื้นบ้าน 

สมาคมชาวประมงรักษ์ เครือข่ายชีวิตสาธารณะ จังหวัดพัทลุง สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง องค์กร

รักษ์ป่าต้นน้ า  สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา เครือข่ายพัทลุงสร้างสุข ฯลฯ  

 

ยะลา 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,521.08 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากร 500,814 คน (พ.ศ. 2560)  การ

ปกครองแบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองยะลา อ าเภอเบตง อ าเภอบันนังสตา อ าเภอธารโต อ าเภอ

ยะหา อ าเภอรามัน อ าเภอกาบัง อ าเภอกรงปินัง  56  ต าบล  341  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่

จังหวัดยะลา มี 64 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร   2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล  

47 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  

 -ปัญหายาเสพติดยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะสามารถยุติได้ มีการขโมยยางพาราในพื้นที่ และท าลาย

หลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

 -งานพัฒนามีสภาสังคมพัฒนาชายแดนใต้ดูแลและมีคณะกรรมการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ การ

ขับเคล่ือนงานส่วนใหญ่มีมติของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาจะเป็นเรื่องของ

ความม่ันคงทางอาหาร สมัชชาสุขภาพ  

องค์กรเครือข่าย  

  สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา  สมาคมเด็กก าพร้า  มูลนิธิทรัพยากรพัฒนา สมาคมเด็กชายแดนใต้ เสื้อเชียว

ประชาสังคม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มโอโซน กลุ่มมิตรภาพบ าบัด องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิอานุสซันตารอ 

วายแมท ยวมุสลิมยะลา ศูนย์ฟ้าใส มูลนิธิอามีรรูลมุมีนีน สุขแก้วแก้วแดง/สภาประชาสังคมชายแดนใต้ เครือข่ายคน

ยาลอ  สมาคมสตรีเพื่อสันติภาพ  perwani Vpeace deep south watch  

 

นราธิวาส 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,475.40 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 737,162 คน  (พ.ศ. 2560)  

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น  13  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอตากใบ อ าเภอบาเจาะ 

อ าเภอยี่งอ อ าเภอระแงะ อ าเภอรือเสาะ อ าเภอศรีสาคร อ าเภอแว้ง อ าเภอสุคิริน อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงปาดี อ าเภอจะแนะ อ าเภอเจาะไอร้อง  77  ต าบล และ  589  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส มี 89 แห่ง ดังนี้ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล  72 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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สถานการณ์  

 - นโยบายของรัฐที่จะกระตุน้เศรษฐกิจของจังหวัดนราธวิาส จะสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมมีการลงมติ

ให้ซื้อที่ดินที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการเดิมเป็นที่ดินเอกชนแต่เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่ม

ไม่เหมาะที่จะไปพัฒนาซึ่งที่ดินที่จะซื้ออยู่ติดกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ติดกับศูนย์ราชการแต่

ทั้งหมดนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาชน ทางจังหวัดคิดว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนมีงานท าจะสามารถแก้ปัญหา 3 

จังหวัดได ้

 -เขตสามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน อยู่ในเขต 3 จังหวัด คือ นราธิวาส อยู่ในพื้นที่อ าเภอสุไหงโกลก 

ปัตตานี ในพื้นที่อ าเภอหนองจิก ยะลาในพื้นที่อ าเภอเบตง  อาจจะเป็นสถานการณ์ร้อนในอนาคต 

 -ปัญหาสถานการณ์ความม่ันคงในจังหวัดนราธิวาสตลอดระยะเวลา 12 ปี มีการสูญเสียอย่างมาก  แต่

ก็ต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้ และอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหาให้เหมือนกับว่าเป็นปัญหาของทุกคน 

องค์กรเครือข่าย  

 ศูนย์ประสานเครือข่ายประชาสังคม สมัชชาสุขภาพนราธิวาส  สคน. นราธิวาส มูลนิธิพัฒนาเด็ก มูลนิธิพัฒนา

ชุมชนเป็นสุข ศูนย์ประสานองค์กรเอกชน สมาคมอิสลามนราธิวาส เครือข่ายบูโดที่ดิน  มูลนิธิเสริมสร้างความยุติธรรม

จังหวัดชายแดนภาคใต้  องค์กรกลุ่มเสื้อเขียวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาสังคม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ชมรม

ข้าราชการมุสลีมะ อิสลามนารา  มูลนิธิโอโซน  อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  เครือข่ายประมงพื้นบ้านนราธิวาส  

สมาคมมุสลีมะจังหวัดยะลา มูลนิธิรุ่งอรุณ ศูนย์ประสานตาดีกานราธิวาส(PUSAKA)  สปจ. นราธิวาส เครือข่ายบัณฑิต

อาสานราธิวาส บัณฑิตแรงงาน สถาบันอัสลาม สมาคมจันทร์เสี้ยว เครือข่ายโรงเรียนเอกชน  สมาคมการค้ามุสลิม  

สมาคมนักธุรกิจมุสลิม  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เครือข่ายบ้านมั่นคง  สภาพัฒนาการเมือง  สภาเกษตรกรจังหวัด

นราธิวาส เครือข่ายต าบลสุขภาว   เครือข่ายวิทยุชุมชน  กลุ่มเยาวชนกอลบุนวาฮิด  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมสวัสดิการ

อ าเภอแว้ง สมาคมสุไหโกลก เครื่อข่ายยุติธรรมจังหวัด  กลุ่มรักเจ๊ะเห  พุทธสมาคมนราธิวาส  กลุ่มเพื่อนจ าเลย  ศูนย์

ทนายความมุสลิม    

 

ปัตตานี 

 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  1,940.40  ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 655,259  คน (พ.ศ. 2560) 

การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอหนองจิก  อ าเภอปะนา

เระ อ าเภอมายอ อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอสายบุรี อ าเภอไม้แก่น อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอยะรัง อ าเภอกะพ้อ 

อ าเภอแม่ลาน  115  ต าบล  642  หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มี 114 แห่ง 

ดังนี้  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  2 เทศบาลเมือง 15 เทศบาลต าบล 96 องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานการณ์  

 งานร้อนคืออัตลักษณ์และความเชื่อ ศาสนา เรื่องเพศวิถี เพราะการเปิดห้องเรียนเพศวิถีเป็นเรื่องที่

อ่อนไหวพอสมควร 

 -สถานการณ์อื่นๆ จะเป็นเรื่องโครงการพัฒนาขนาดใหญ่  

  ปี 2556 ได้มีการตั้งสภาประชาสังคมท าหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่ท าประเด็นหลากหลายทั้งหมด 14 

ประเด็นมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  ในปี 2556 ได้มีการพูดคุยเจรจาเรื่องสันติภาพได้มีข้อเสนอว่าการเจรจา

สันติภาพ84จะต้องไม่มีแค่คู่กรณี 2 คู่เท่านั้น แต่ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วย  

 ปี 2558 มีองค์กรประชาสังคมหลายองค์กรเรียกร้องรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงก่อนที่จะสร้าง

สันติภาพ และได้มีการฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มสตรี จ านวน 500 คน ได้ยื่นข้อเสนอนอกจากจะยุติความ

รุนแรงแล้วยังต้องสร้างความปลอดภัยเพราะปัญหาส าคัญที่สุดคือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึง

ขอพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่ปลอดภัย คือ พื้นที่สาธารณะ ตลาด วัด โรงเรียน มัสยิด ถนน  

                                                           
84 ช่องทำงภำคประชำสงัคมไปสู่กระบวนกำรสนัตภิำพ  -เสน้ทำงที ่1 นำยกรฐัมนตรจีะส่งตวัแทนฝ่ำยไทยไปคุยกบั มำรำ-ปำตำนี 
-เสน้ทำงที ่2 ภำคประชำสงัคม องคก์รวชิำชพี สือ่มวลชน บทบำทคอืเป็นขอ้ต่อ เชน่ กำรท ำเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรำ้งควำมเขำ้ใจ และรบัควำม
คดิเหน็จำกกลุ่มผูห้ญงิน ำขอ้เสนอของกลุ่มผูห้ญงิท ำเป็นประเดน็พื้นทีส่ำธำรณะปลอดภยัและกลุ่ม AและB รบัขอ้เสนอวำระของกลุ่มผูห้ญงิซึง่
ขอ้เสนอนี้ก ำลงัถูกพจิำรณำและไดบ้รรลุขอ้ตกลงแลว้ ซึง่เป็นกำรท ำงำนกบัชุมชนเพือ่น ำเสนอควำมตอ้งกำรทีแ่ทจ้รงิเป็นอย่ำงไร 
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 รัฐบาลได้เริ่มพูดถึงพื้นที่ปลอดภัยแต่พื้นที่ปลอดภัยของรัฐบาลแบ่งเป็นโซนเพราะรัฐบาลต้องการดูว่า

พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้แต่รัฐบาลไม่ยอมพูดถึงพื้นที่สาธารณะทั้งที่กลุ่มมารา-ปาตานีอยากคุยเรื่องนี้

ด้วย พื้นที่ที่ตกลงกันท าพื้นที่ปลอดภัยคือที่เจาะไอร้องซึ่งรัฐมองว่าเป็นพื้นที่ของขบวนการซึ่งขบวนการน่าจะ

คุมได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจน 

 ภาคประชาสังคมที่ส ารวจได้มี 41 องค์กรขับเคล่ือนงาน 12 ประเด็น ๆ หลัก คือ เยาวชน สตรี 

ทรัพยากร  

 -ทรัพยากรของ 3 จังหวัดยังอุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีความพยายามที่จะเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินลงไป  

 -ประเด็นเรื่องถ่านหินพี่น้องชาวประมงเดือดร้อน แต่สามารถท าให้อ่าวปัตตานีกลับมาเป็นอ่าวของ

ชุมชนได้ แต่ยังมีโครงการแปลกปลอมลงไปด าเนินการเพื่อต้องการพื้นที่อ่าว ถ้าอ่าวปัตตานีเสื่อมโทรมลง

ทรัพยากรจะเสื่อมโทรมด้วย 

 -การขยายสนามบินมีความน่าเป็นห่วง คือ มีการบังคับขายที่ดิน การเปิดโรงงานสกัดน้ ามันที่หนอง

จิก และก าลังจะสร้างโรงงานสกัดน้ ามันมะพร้าว ที่ส าคัญคือคนในพื้นที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย 

ประเด็นระดับภาค  

 การสร้างความม่ันคงทางอาหาร อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นต้องอยู่บนฐานของทรัพยากร  พื้นที่สาธารณะ

ปลอดภัย ห้องเรียนสันติภาพ  เด็กและเยาวชน  การสื่อสาร 

 ประเด็นความม่ันคงทางอาหาร จะเป็นเวทีเชื่อมร้อยให้เกิดความร่วมมือการท างานของทุกกลุ่ม เช่น 

เขา ป่า นา เล ชุมชนเมือง ที่ดิน ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อให้เกิดความม่ันคง ความสมบูรณ์ของทรัพยากร ความ

ยั่งยืนของอาชีพทุกฝ่ายในพื้นที่ 3 จังหวัด85  

องค์กรเครือข่าย  

 สมาพันธ์สมาคมประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ า เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี   

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ  

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ฯลฯ  

 หมายเหตุ : การขับเคล่ือนงานโดยภาพรวมของพื้นที่สามจังหวัด ให้ความส าคัญกับประเด็นหลัก

ประกอบด้วยประเด็นสันติภาพ การจัดการทรัพยากร (เขา ป่า นา เล) เด็กเยาวชน สตรี สุขภาวะและคุณภาพ

ชีวิต ทั้งนี้จะให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องกระบวนการสันติภาพบนพื้นฐานของความยุติธรรม สิทธิ

มนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง เป็นล าดับแรก ล าดับที่ 2 คือ ประเด็นการจัดการทรัพยากร และล าดับที่ 3 

ประเด็นเด็กและเยาวชน โดยมีประเด็นที่ขับเคล่ือน ประกอบด้วย  

 1.ประเด็นสันติภาพ เน้น การเยียวยา (รายวัน, เฉพาะเคส) การสร้างความสมานฉันท์ข้ามวัฒนธรรม 

การสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สาธารณะ การพัฒนาศักยภาพสันติภาพ การรณรงค์ (ยุติความรุนแรง / 

ความก้าวหน้า) และการสานเสวนาแบบDialogue 

 2.การจัดการทรัพยากร (ป่าเขานาเล) มีการท างานเพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร (ป่าเขานาพรุทะเลฯลฯ) การปกป้องสิทธิอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ (โรงไฟฟ้า เขื่ อนเขต

พัฒนาอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษฯลฯ) การท างานวิจัยท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะ และการจัดการ

ทรัพยากรแบบประชารัฐ 

 3.ประเด็นเด็กเยาวชน เน้นการท างานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ การ

พัฒนาเครือข่าย กลุ่มและคนท างานด้านเด็ก การปลูกจิตส านึกจิตอาสา (Volunteer Bank) การท างานกบัเดก็

ก าพร้า เด็กด้อยโอกาส เยาวชนกับทักษะชีวิต (เช่นคุณแม่วัยใส) เยาวชนรักษ์บ้านเกิดSaiburiLooker/ 

Salindong Bayu/ Waeng ยังยิ้ม เป็นต้น 

                                                           
85

 ขอ้เสนอสามจงัหวดัควรมีกลไกทีภ่าครัฐกบัภาคประชาชนท างานร่วมกนั สมชัชาสขุภาพเป็นองค์กรทีป่ระชาชนจดัตัง้ข้ึนแต่พอท าไป
กลายเป็นกลไกของรัฐจึงปฏิรูปใหม่ ประเด็นความมัน่คงทางอาหารจะเป็นเร่ืองขบัเคลือ่นในระดบัจงัหวดั 
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 4.ประเด็นสตรี เน้นการท างานเพื่อเยียวยา การพัฒนาศักยภาพ การช่วยเหลือเด็กก าพร้าและ

ผู้ด้อยโอกาส สตรีกับพหุศาสนิก การประเมินและติดตามสถานการณ์ การสร้างสื่อสารกับสาธารณะ งาน

รณรงค์ การพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ เป็นต้น 

 5.สุขภาวะและคุณภาพชีวิต เน้นการท างานเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย การรับเรื่องและคุ้มครองผู้ป่วย การ

รณรงค์บุหรี่ / เหล้า มัสยิดเป็นที่พื่ง (มัสยิดสีขาว) และส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

 6.ความยุติธรรม / สิทธิมนุษยชน / สิทธิชุมชน / สิทธิพลเมือง เน้นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 

(ความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย /การคุ้มครองด้านกฎหมาย) การติดตามตรวจสอบการละเมิด

สิทธิคดีความม่ันคง และการสานเสวนาทางออก (กับภาครัฐ / นักการเมือง / ภาคประชาสังคมฯลฯ) 

 

4.7 ปัญหาและอุปสรรคร่วมกันในทุกภาค  

  ภาครัฐไม่ไว้วางใจต่อภาคประชาสังคม ขาดเงินทุนในการขับเคล่ือน (ทุนกิจกรรมพอมีบ้างแต่

ขาดทุนสนับสนุนคนท างาน) การท างานซ้ าซ้อนกับภาครัฐ  ขาดข้อมูลเชิงลึกขาดมาตรฐาน ขาดการยอมรับ 

ขาดการขับเคล่ือนประเด็นร่วม และขาดเจ้าภาพหลักในการขับเคล่ือนงาน 

สรุปสถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึ้นในพืน้ที ่ทุกภาค ก าลังเผชิญปัญหาจากนโยบายการพัฒนารว่มกัน 

และจากการประมวลสรปุเวทีประชุมในทุกภาคมีข้อค้นพบร่วมกัน สรปุตามแผนภาพได้ดังนี้  

 

 

แผนภาพที ่20   แสดงข้อค้นพบร่วมที่เกิดขึ้นภาคต่างๆ  

 

แผนภาพที ่ 21     แสดงข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม องค์กร ต่างๆ ที่กระจายในประเทศไทย 
 ระดับหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด ประเทศ 
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แผนภาพที่ 22  แสดงบทบาทภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่  

 

สรปุผลแบบส ารวจขอ้มูลกลุม่องคก์รภาคประชาสังคม  

สช 
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จากการปฏบิัตกิารที่จังหวัดต่างๆไดด้ าเนินการส ารวจขอ้มูลภาคประชาสังคม สรปุจ านวนแบบส ารวจ

องค์กรภาคประชาสังคม86 ณ เดือนเมษายน 2561 จ าแนกตามรายภาคดังนี้  

1. จ านวนองคก์ร  

ภาค จ านวน 

เหนอื (บน ลา่ง ) 165 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 220 

กลาง (บน) กทม ปรมิณฑล 200 

ตะวนัออก 70 

ตะวนัตก 30 

ใต ้ 135 

รวม 820 

หมายเหตุ  ในทุกภาคอยู่ระหว่างการซ่อมแซมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากบางจังหวัด กลุ่ม

องค์กรภาคประชาสังคมยังไม่ค่อยมีมากนัก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ที่ท างานในพื้นที่ เช่น กลุ่มสวัสดิการชุมชน  กลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุข จึงต้องมีการคัดเลือกองค์กรเพิ่มเติม เพื่อให้ได้กลุ่มที่มีการท างานประเด็นสาธารณะในพื้นที่จริง  

จากข้อมูลการส ารวจองค์กรภาคประชาสังคมพบว่าในแต่ละภาค มีองค์กรภาคประชาสังคมทั้งที่จด

ทะเบียน เป็นนิติบุคคล (มูลนิธิ /สมาคม ) และไม่ได้จดทะเบียนองค์กรแต่มีการด าเนินงานในรูปแบบการ

รวมตัวเป็น กลุ่ม องค์กร คณะกรรมการ ฯ ต่างๆ มีการท างานในพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายในประเด็นต่างๆ กลุ่ม

องค์กรภาคประชาสังคม ในภาคต่างๆ มีมากน้อยต่างกันตามสถานการณ์ปัญหาในจังหวัดนั้นๆ และของแต่ละ

ภาค ซึ่งพบว่าข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมที่ส ารวจมีองค์กรที่จดทะเบียนนิติบุคคล ร้อยละ  49.7 และไม่จด

ทะเบียน ร้อยละ 50.3     

 ในแต่ละภาคมีกลุ่ม องค์กร หลากหลาย มีจุดอ่อน จุดแข็ง การท างานแตกต่างกัน ตามลักษณะ

ประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ ที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบองค์กร ต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรภายนอก และการ

รวมกลุ่มของคนในพื้นที่เองในการท างานพัฒนา ส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล แต่เป็นองค์กร ที่มีการ

ด าเนินงานต่อเนื่อง ขับเคล่ือนในประเด็นต่างๆ  

ลักษณะการเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เคล่ือนไหวในเชิงประเด็นสาธารณะ อาจ

สรุปออกได้เป็น  

1. การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐ อย่างเช่น องค์กรเอกชนที่จด 

ทะเบียนองค์กรสาธารณะประโยชน์กับส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งได้จัด

โครงการข่ายการประสานงานไว้เป็นประเด็นเช่นเดียวกัน อาทิ กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ คนพิการ 

เป็นต้น การเชื่อมโยงจะเน้นกิจกรรมพูดคุยแลกเปล่ียนร่วมกันเรื่องการท างาน และการน าเสนอแผนงานเพื่อ

ขอการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แต่ไม่ได้ด าเนินการพูดคุยเพื่อน าเสนอในทางนโยบายเพื่อให้เกิด

การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนไว้ทุกจังหวัด  มีทั้งที่ด าเนินงาน

และหยุดการเคลื่อนไหว ขึ้นกับแกนน าในจังหวัดนั้นๆ ไปใช้ประโยชน์มากน้อยต่างกัน  

2. การประสานงานงานหรือการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรในลักษณะการเป็นสมาชิก เพื่อเอื้อ 
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  ผูส้นใจสามารถสืบคน้ขอ้มูลรายละเอียดองค์กรภาคประชาสงัคม ชื่อ ที่อยู่ สถานทีติ่ดต่อ วตัถปุระสงค์ กิจกรรมองค์กร ไดใ้น เวบไซค์ 
www.thaicivilsociety.com  

http://www.thaicivilsociety.com/
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ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น การเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัด การเป็นสมาชิกของสภา

อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นการเชื่อมโยงในระบบของสมาชิก เพื่อสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรือ

การได้รับการอุดหนุนจากองค์กรที่เชื่อมต่อในทางนโยบายกับภาครัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ของกลุ่มเป็นส าคัญ  

3. การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรในเชิงประเด็น ขององค์กรสังคมอื่นๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาค 

สังคม เช่น เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายสุขภาพ เครือข่าย

เด็กและเยาวชน เครือข่ายเครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายสื่อภาคประชาชน เครือข่ายผุ้บริโภค ซึ่งเครือข่ายใน

ลักษณะนี้จะมีการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกัน ผ่านการหนุนเสริมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ(สสส.) ฯลฯ มีการขับเคล่ือนหรือท างานร่วมกันเพื่อผลักดันทางนโยบาย หรือประเด็นสาธารณะ

ร่วมกัน  

 องค์กรเครือข่ายที่เชื่อมโยงในระดับจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ท างานเคล่ือนไหว 

ในประเด็นสาธารณะร่วมกันมาก่อน โดยมีศูนย์หรือกลไกการประสานงานร่วมกัน องค์กรที่เชื่อมโยงกัน

ภายในฐานจังหวัด จะมีลักษณะเด่น คือการเชื่อมโยงในฐานการเรียนรู้ การส่งผ่านความรู้ในประเด็นที่

ขับเคล่ือนอย่างหลากหลายภายในจังหวัด  และจะมีการผลักดันหรือการจัดกิจกรรมร่วมกันในบางวาระ  ซึ่งมี

หลายจังหวัดที่ท างานเชื่อมโยงหรือประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐมากขึ้น  สามารถสรุปวิเคราะห์การ

เคล่ือนตัวขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เคล่ือนไหวในประเด็นสาธารณะ โดยมีการเชื่อมประสานใน

ระดับจังหวัด รวมถึงการเกี่ยวโยงกันในระดับภาคด้วย เช่น เครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก   เครือข่าย

ผู้บริโภค  เครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

4.  องค์กรเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงในระดับภาค ที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะมี  

ยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนร่วมกันทั้งระดับภาค และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายนักวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น ภายใต้การประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม, เครือข่ายองค์กร

ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เครือข่ายปาไม้ที่ดินภาคอีสาน เครือข่าย

องค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่าย

ประมงพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวรณรงค์ผลักดันประเด็นในทางนโยบาย  รณรงค์ทางสังคม  และ

การหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่ชุมชนไปด้วย ซึ่งจะเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายประเด็นงานหลัก คือ 

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แรงงาน  เกษตรกรรมทางเลือก งานคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ  
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มูลนิธิฮัก

เมืองน่าน  

กป.อพช 

มูลนิธพิัฒนาภาคเหนือ  

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯลฯ 

สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม  

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 

 

สมาคมชีวิตดี 

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร  

 

สมาคมฟื้นฟู

และพัฒนาลุ่ม

น้ าสาละวิน 

ล าพูนเสวนา 

สมาคมเครือข่าย

เกษตรกรรมยั่งยืน  

มูลนิธิพะเยาเพื่อการ

พัฒนา 

เครือข่ายสร้างบ้าน

แปงเมือง  ฯ  
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ตาก 
สโุขทยั 

พจิติร 

พษิณุโลก 

เพชรบรูณ์ 

นครสวรรค ์

อตุรดติถ ์

ก าแพงเพชร 

เครือข่าย

องค์รชุมชน

คนเพชรบูรณ์ 

สมาคมรกัษ์ถิ่นก าแพงเพชร 

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

ก าแพงเพชร 

ประชาสังคมนครสวรรค์ 

เครือข่ายเพื่อนชวนเพื่อน 

ท านาเกษตรอินทรีย์  

มูลนิธิคนเพียงไพร 

ศูนย์เสริมสร้างองค์กร

ชาวบ้าน  

 

สถาบันเสริมสร้างการ

จัดการทรัพยากรชุมชน 

สหพันธ์รกัษ์

เมืองตาก 

 

สถาบันพัฒนา

นิเวศน์เพื่อการ

พัฒนา ฯ  

โครงการปฏิรูป

การเกษตรและ

พัฒนาชนบท 
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กป.อพช.อีสาน สมาคม

ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์ประสานงาน LDI หรอื 

สปรส.  สช.จังหวัด สปสช.  

กลุ่มองค์กรภาคประชา

สังคมที่เกิดจากการ

สนับสนนุ และจัดตั้งจาก 

พอช.  เช่น สภาองคก์ร

ชุมชน สภาพัฒนาการเมือง   

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 

ขอนแก่นทศวรรษหน้า 

สภาฮกัแพงเบิ่ง

แยงสารคาม 

สมาคมไทบา้น 

สภาสาเกตุนครสู่

การจัดการสู่ความ

ยั่งยืน 

บุรีรัมย์ฟอรั่ม 

มลูนิธิประชาสงัคม  

ประชาสังคมอ านาจเจริญ 

ศูนย์เพื่อนหญิงอ านาจเจริญ 

มูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนา 

กาฬสินธุ์ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 

ศูนย์ประสานงานท้องถิ่น 

นครราชสมีา  ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน 

ประชาสังคม 

ชัยภูมิ เครือข่ายองคกรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มพรม ชี  

ยโสธร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  

สุรินทร์ มูลนธิิพัฒนาอีสาน มูลนิธชิุมชนอีสาน ฯ  

มุกดาหาร เครือข่ายป่าไม้ที่ดิน  

สกลนคร ประชาสังคมสกลนคร 

อุดรธานี กลุม่เหมืองแรโบแตส  

หนองคาย  นครพนม   ศรีสะเกษ โครงการทามมูล  

หนองบัวล าภู มูลนธิิบ้านนิจจานุเคราะห์  

บึงกาฬ ประชาสังคมบึงกาฬ 
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สมทุรปราการ    สมทุรสาคร 

นนทบรุ ี

ปทมุธาน ี

อยธุยา 

ลพบรุ ี

สงิหบ์รุ ี

สระบรุ ี

กรงุเทพ 

อา่งทอง 

สพุรรณบุร ี

ชยันาท 

อทุยัธาน ี

อา่วไทย

ท

กาญจนบรุ ี

ราชบรุ ี

เพชรบรุ ี

ประจวบครีขีนัธ ์

สมทุรสงคราม 

นครปฐม 

สมุทรสงคราม 

ศูนย์ประสานงานท้องถ่ิน ฯ 

เครือข่ายประชาสังคมกาญจนบุรี 

สหภาคีความร่วมมือภาค

ประชาชนนครปฐม 

กลุ่มคนรักน้ าตกเก้าโจน ราชบุรี   

 

ประชาสังคมจังหวัดอทุัยธานี 

สระบุร ี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 

เครือขา่ยลุ่มน้ าป่าสัก 

สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพฒันา อยธุยา 

เครือขา่ยบา้นม่ันคงสมุทรปราการ  

สถาบันประชาสังคมสุพรรณบุรี 

ชมรมเรารักท่าจีน ชัยนาท  
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แผนภาพที ่23  แสดงรปูแบบการรวมตวักลุม่องค์กรภาคประชาสังคม 

ตัวอยา่งกลุม่องค์กรในภาคตะวนัออก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา    กลุ่มคุ้มครองบางคล้า  

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์อ าเภอสนามชยัเขต   

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา   

เครือข่ายวนเกษตรเพื่อสังคม 

จังหวัดปราจีนบุรี    เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดปราจนีบุรี  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต าบลนนทรี   ศูนย์เรียนรู้เกษตร

อินทรีย์ต าบลเขาไม้แก้ว    เครือขา่ยลุ่มน้ าปราจีนบุรี  

 จังหวัดนครนายก  กลุม่อนุรักษ์วฒันธรรมลาวโซ่ง 

จังหวัดนครนายก  เครือข่ายหมอเขียว 

 จังหวัดสระแก้ว         เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว   ศูนย์เรียนรู้กสกิรรมธรรมชาติ

จังหวัดสระแก้ว  มูลนธิิสระแก้วสีเขยีว 

 จังหวัดชลบรุี         เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบรุี  เครือข่ายสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด

ชลบุร ี

จังหวัดระยอง         ประชาสังคมจงัหวัดระยอง    

  เครือข่ายที่ดินจังหวัดระยอง    

จังหวัดจันทบรุี       เครือข่ายต้านเหมืองทองจันทบุรี-ระยอง 

จังหวัดตราด          เครือข่ายอนุรกัษ์อ่าวตราด         

 

 

 

 

 

 

ประเดน็งาน สันติภาพ 

การจัดการทรัพยากร  

เขา ป่า นา เลเดก็เยาวชน 

สตรี  สุขภาวะและ

คุณภาพชีวิต 

สมาคมดับบ้านดับเมือง 

สมาคมรกัษ์ทะเลไทย มลูนิธิอันดามัน 

สมาคมหยาดฝน  กลุ่มยุวชนสร้างสรรค ์

มูลนิธิโอโซน  สมาพันธ์สมาคมกลุม่ประมงพื้นบ้านประเทศไทย 

กลุ่มประทิวรักษ์ถิ่น  เป็นต้น     

 

  

มลูน 
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ข้อมูลที่พบในการส ารวจแบบสอบถามองค์กรภาคประชาสังคมในด้านการด าเนินกิจกรรมขององค์กร ประเดน็

การด าเนนิงาน พบว่า องค์กรภาคประชาสังคม ที่ด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  มีประเดน็การท างาน 

ครอบคลุม ประเด็นตา่งๆ มากน้อยตา่งกัน ในระดับพืน้ที ่

  

แผนภาพที ่24  ประเด็นการท างานที่ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดต่าง  ๆ

จากข้อมูลการส ารวจแบบสอบถาม พบว่า ประเภท กิจกรรมงาน ที่องค์กรภาคประชาสังคมด าเนินการ

มากที่สุด ได้แก่ ประเด็น เด็ก เยาวชน ครอบครัว (ร้อยละ40.03 ) รองลงมาได้แก่ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  (ที่ดิน น้ า ป่า ทะเล  ชายฝั่ง อากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  มลพิษอุตสาหกรรม  

พลังงานทางเลือก  ผังเมือง)  (ร้อยละ33.71) สุขภาพ (ร้อยละ 29.04 )  สื่อ / การศึกษา / วัฒนธรรม  (ร้อยละ 

สภาองค์กรชุมชนที่

ท างานในระดับต าบล 

สมาชิกสภาเกษตร 

สภาพัฒนาการเมือง 

เป็นต้น 
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25.25) เกษตรกรรม (ร้อยละ 22.98) ผู้สูงอายุ (ร้อยละ20.08 )  สิทธิมนุษยชน /การเมืองประชาธิปไตย(ร้อย

ละ 19.7) ผู้หญิง / ความหลากหลายทางเพศ  (ร้อยละ 17.05)  ผู้บริโภค(ร้อยละ 15.03)   คนพิการ  (ร้อยละ 

13.76) ชุมชนเมือง / คนจนเมือง / คนไร้บ้าน   (ร้อยละ 12.12)  เอดส์   (ร้อยละ 11.36)  แรงงาน (แรงงาน

อพยพ / แรงงานข้ามชาติ / แรงงานนอกระบบ / แรงงานอุตสาหกรรม / ฯลฯ)  (ร้อยละ 9.97) ชนเผ่า / กลุ่ม

ชาติพันธุ์  (ร้อยละ 7.95)  คนไร้รัฐ / คนไทยพลัดถิ่น (ร้อยละ 6.69)  ตามล าดับ    จะเห็นได้ว่า องค์กรภาค

ประชาสังคม ที่ท างานในประเด็น คนไร้รัฐ ยังมีจ านวนน้อย              

 

2.ภารกจิและกจิกรรมหลกัองคก์รทีด่ าเนนิการ 

 องค์กรภาคประชาสังคม มีภารกิจแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์องค์กร  ส่วนใหญ่มักจะท างานด้าน

พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของชุมชน  การรณรงค์ / ผลักดันนโยบาย / 

กฎหมาย  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม  

สร้างรูปธรรมในพื้นที่ และงานพัฒนาทางเลือกในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการผู้ขาดโอกาส  

 องค์กรภาคประชาสังคม ยังขาดการจัดการความรู้ / องค์ความรู้ / การศึกษาวิจัย บางองค์กรมีการ

ผลิตและพัฒนาสื่อ / การเผยแพร่ การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้ทุน / สนับสนุนการเงิน ให้ค าแนะน า / ปรึกษา

ปัญหา  และมีกิจกรรมการระดมทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

ภาคประชาสังคมในทุกจังหวัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาค ร่วมกับภาคองค์กรชุมชน ใน

ประเด็นปัญหาต่างๆ และในหลากหลายมิติ ซึ่งสามารถจ าแนกภารกิจในเบื้องต้น ได้แก่ 

 

1.เป้าหมายการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม 

สร้างการเรียนรู้ชุมชน  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน  พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน การเชื่อม

ร้อยกลุ่มคนภาคีเครือข่าย (เชื่อมโยงหน่วยงาน-ชุมชน-วิชาการ ,เครือข่ายชุมชน)พัฒนาศักยภาพสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่าย เช่น เครือข่ายป่าชุมชน, สภาลุ่มน้ าท่าจีน, เครือข่ายเกษตรอินทรีย์, เครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภค)  เสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน, สภาองค์กรชุมชน) การผลักดันข้อเสนอ

เชิงนโยบาย (ข้อบัญญัติท้องถิ่น, นโยบายสาธารณะ)  สร้างคน-นักพัฒนารุ่นใหม่ 

2.ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย / นโยบาย 

การขับเคล่ือนข้อบัญญัติท้องถิ่น การใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมใน

การก าหนดกติกาที่ยอมรับร่วมกันของชุมชน การถอดชุดความรู้กระบวนการในการขับเคล่ือน เพื่อยกระดับ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ การสร้างการเรียนรู้จากระดับพื้นที่ ต่อเชื่อมระดับ

เครือข่าย การยกระดับการขับเคล่ือนจากพื้นที่สู่นโยบายผ่านหน่วยงาน  

3.การหนุนเสริมกลไกการขับเคลื่อนชุมชน 

การสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกลไกชุมชน เช่น สภาองค์กรชุมชน บทเรียนการจัดตั้งที่

ใช้เวลารวดเร็วขาดการเรียนรู้ ท าให้ชุมชนยังไม่เข้าใจชัดเจน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง

ความเข้าใจ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน รูปแบบการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน 

กระบวนการ ปัจจัย เง่ือนไข บทเรียนในการพัฒนา การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล/สู่สารสนเทศ กับดัก

การใช้ข้อมูลโดยไม่เห็นมิติของการใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลกายภาพ อาณาเขต  การออกแบบการใช้

ประโยชน์ข้อมูล ในการวางแผนการท างาน 

 

4.เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพแกนน าชมุชน/เยาวชน 



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

168 

การถอดชุดความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ชุดความรู้ในการจัดกิจกรรมสร้างส านึก เช่น 

ค่ายอนุรักษ์ (เป้าหมาย การคัดสรรคน กระบวนการ ผลการด าเนินงาน) การขับเคล่ือนงานต่อเนื่องจาก

กิจกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนระดับบุคคล การถอดบทเรียน บทบาทและเทคนิคของคนท างานในการเคล่ือน

งานระดับเครือข่าย  

5.เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ย 

ทบทวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น การขยายผล ต้องระบุให้ชัดวา่เปน็การขยายผลต่อคน ต่อเนื้อหา 

หรือต่อองคก์ร ทั้งในเชิงปรมิาณและคณุภาพ การจดัท า mapping เพื่อเห็นต าแหน่งแห่งทีข่องเครือข่ายและ

ความเข้มแข็งของเครือข่าย  ทบทวนบทบาทของแม่ข่าย ต้องท าหนา้ทีเ่ชื่อมโยงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ มากกวา่การปฏบิัติการ 

 

3.พืน้ทีร่ปูธรรมและผลงานดา้นนโยบายสาธารณะ  

องค์กรภาคประชาสังคม มีบทบาทส าคัญยิ่ง ในการสร้างพื้นที่รูปธรรม และนโยบายสาธารณะด้าน

ต่างๆ ดังตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมที่เกิดขึ้น ในการด าเนินงานของภาคประชาสังคมที่โดดเด่น อาทิ 

พื้นที่รูปธรรมด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง เช่น สมาคมรักษ์ทะเลไทย สมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน

ภาคใต้ สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ สมาคมหยาดฝน มูลนิธิอันดามัน ฯลฯ  มี

ผลงานโดดเด่น ในการส่งเสริมความเข้มแข็งชาวประมงขนาดเล็ก ให้มีการรวมกลุ่มกัน แก้ปัญหา อวนลาก 

อวนรุน และมีผลงานด้านการรณรงค์ทางนโยบายต่อพรบ.การประมง ที่ส่งผลกระทบชาวประมงพื้นบ้าน  

พื้นที่รูปธรรม ด้านเกษตรกรรมทางเลือก  ตลาดเขียว เช่น มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี 

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคต่างๆ มูลนิธิสายใย

แผ่นดิน  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ฯลฯ มีผลงานในด้านการผลักดันให้รัฐมีนโยบายด้านการท าเกษตร

อินทรีย์  

พื้นที่รปูธรรม ด้านพลงังานทางเลือก เช่น มูลนิธิพัฒนาภาคอีสาน  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีพื้นที่

รูปธรรมโดดเด่นในภาคอีสาน  ในการศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก และงานพัฒนาชนบท  

พื้นที่รูปธรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  ซึ่งท างานด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในจังหวัดต่างๆ 48  ศูนย์ และมีประเด็นรณรงค์นโยบาย

สาธารณะ การผลักดันพรบคุ้มครองผู้บริโภค  เป้นต้น  

พื้นที่รูปธรรม ด้านสิทธิในที่อยู่อาศัย คนจนเมือง เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ภาค 

ท างานด้านสิทธิที่ดิน ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน   

พื้นที่รูปธรรมด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดิน  มีพื้นที่ศึกษารูปธรรมเรื่องการจัดการป่า โดย

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้  การจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  มูลนิธิฮักเมืองน่าน 

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ   

พื้นทีร่ปูธรรม ด้านการสง่เสรมิคนรุน่ใหม่ เช่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   เครือข่ายจิตอาสา  มูลนิธิ

หัวใจอาสา  โหนดวิจัยท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ส่งเสริมนักวิจัยท้องถิ่นในภาคตะวันตก ตลอดจน

ท างานกับกลุ่มเยาวชน ในการสร้างส านึกพลเมืองเด็กรักถิ่นเป็นต้น  
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พื้นที่รูปธรรมด้านสตรี เช่น มูลนิธิผู้หญิง  มูลนิธิเพื่อนหญิง ที่มีบทบาทส าคัญในการรณรงค์สิทธิ

บทบาทสตรี และการช่วยเหลือสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง   

พื้นทีร่ปูธรรมดา้นการรณรงคเ์ชงินโยบาย เช่น การเสนอร่าง พรบ การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค

ประชาสังคม พ.ศ……..  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือภาคประชาสังคม หลายภาคส่วน ร่วมกันขับเคล่ือน พรบ. นี้ 

เพื่อการรับรองสถานะบทบาทภาคประชาสังคม  ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  คณะกรรมการประสานงาน

องค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิกองทุนไท  , มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  

มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายคนพิการ   

เครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ  

จึงเห็นได้ว่า  ฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม ที่ส ารวจครั้งนี้ มีชุดข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม ที่

มีการปฏิบัติการในพื้นที่หลากหลาย มีพื้นที่รูปธรรมการท างาน ที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ และ

ก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคม ภาคประชาสังคมจึงมีความส าคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมาอย่าง

ยาวนาน  

4.แหลง่ทนุ สนบัสนนุ  

พบว่าองค์กรภาคประชาสังคม ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน ไม่ค่อยมีทุนในการ

ด าเนินงาน  องค์กรที่ให้การสนับสนุนในประเทศ เช่น  สสส.   พอช.  สกว.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บางองค์กรมี

กิจกรรมการระดมทุน ในรูปแบบต่างๆ  การบริจาค  กิจกรรมพิเศษ (รณรงค์ เดิน วิ่ง ) ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่

ท างานด้าน การศึกษา เด็ก เยาวชน และบางหน่วยงานรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ แต่องค์กร

ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างประเทศ เนื่องจากภาษา การเขียนโครงการ 

การบริหารองค์กรยังไม่เป็นมืออาชีพมากนัก มีองค์กรภาคประชาสังคมเพียงส่วนน้อยที่สามารถเข้าถึงแหล่ง

ทุน อีกทั้งประเด็นงาน หรือกิจกรรม ก็มีส่วนส าคัญในการหาทุนด้วยเช่นกัน เช่น องค์กรต่างประเทศ จะมี 

ประเด็นที่ก าหนดมาว่าจะต้องท างานเรื่องนี้ โดยเฉพาะ เช่น ความม่ันคงทางอาหาร   การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ดังนั้นจึงมีข้อจ ากัด และการให้ทุนต้องผ่านองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  มีการบริหารจัดการองค์กร ที่ดี 

โปร่งใส มีธรรมาภิบาล องค์กรขนาดเล็กจึงมีข้อจ ากัด เรื่องทุนด าเนินงานจ านวนมาก ณ ปัจจุบัน แต่พบว่า

องค์กรที่ท างานประเด็นเย็น งานสงเคราะห์ ช่วยเหลือ งานเด็ก  การศึกษา จะไม่ค่อยประสบปัญหาในการหา

ทุนมากนัก แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ท างานด้านการรณรงค์  การเคล่ือนไหวประชาธิปไตย  มักจะมีปัญหาด้านทุน

ด าเนินงาน  

5.ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานภาคประชาสังคม     

จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า องค์กรภาคประชาสังคม ส่วนใหญ่ มีปัญหาอุปสรรคที่

ส าคัญอันดับแรกได้แก่  การขาดแคลนทรัพยากร บุคลากร ทุน ในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถท างาน

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นงานร้อนที่จะต้องมีการปะทะกับทุนและรัฐ     

นอกจากนี้ ยังขาดทักษะ การบริหารจัดการโครงการ องค์กร แบบมืออาชีพ มีการท างานแบบแยก

ส่วนประเด็นงาน ต่างคน ต่างท า ความคิด ความเชื่อ  ขาดการบูรณาการงานแบบองค์รวมร่วมกัน    ขาดการ

หลอมรวมงานร้อน และงานเย็น  มองยุทธศาสตร์การท างานร่วมกัน  ยังมีลักษณะการท างานที่ขาดการจัดตั้ง

องค์กรประชาชน ท างานเชิงกิจกรรมมากกว่าการเข้าไม่ถึงทรัพยากร ยึดผลประโยชน์กลุ่มตนมากกว่ามาก

ปัญหากลุ่มเป้าหมาย และบางส่วนมองว่า การท างานที่ผ่านมาเน้นการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นหลัก

ไม่ได้ท างานเพื่อเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ขบวน องค์กรภาคประชาสังคม ยังขาดทักษะ การบริหาร
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จัดการโครงการ องค์กรแบบมืออาชีพและที่ส าคัญที่สุดคือคนท างานองค์กรภาคประชาสังคม  ยังขาดการ

ทบทวน หล่อหลอมอุดมการณ์ร่วมกัน สร้างจิตส านึกร่วมกัน ในขบวนงานพัฒนา  

 

6.ความต้องการการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งภาคประชาสังคม    

ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า ควรมีการติดตาม ส่งเสริมให้มีเวทีพบ ปะ ทบทวน แลกเปล่ียน สม่ าเสมอใน

ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ   ต้องการพัฒนาศักยภาพ เทคนิคต่างๆ ทั้งด้านแนวคิด การวิเคราะห์ และทักษะ

การท างานที่เท่าทันการเปล่ียนแปลง   และต้องการส่งเสริมการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นทายาทของนัก

ปฏิบัติการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง    อีกทั้งยังเห็นความส าคัญ ของการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคนิคใหม่ๆ  

เข้ามาประยุกต์และปรับใช้เพื่อหนุนเสริมการท างาน และการสนับสนุนให้เกิดกองทุนพัฒนาทางสังคม ให้

เกิดขึ้นในระดับจังหวัด ภาค เพื่อ การสนับสนุนสอดคล้องบริบทของพื้นที่ 

 

7.ข้อเสนอการด าเนินงานภาคประชาสังคมในอนาคต    

ข้อเสนอต่อการด าเนินงานภาคประชาสังคม เห็นร่วมกันว่า 

1.ภาคประชาสังคมควรมีการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้งานมีคุณค่าและความหมายยิ่งขึ้น เป็น

สถาบันที่มีองค์ความรู้ชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี   

     2.ภาคประชาสังคมควรร่วมมือกันเป็นเจ้าของและหุ้นส่วนร่วมกับภาคีอื่นๆ ค้นหารูปแบบการ 

ขับเคล่ือนงานที่ไม่ยึดติดโครงสร้าง สามารถท างานร่วมกัน คิดค้นรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ กับสังคมกับภาค

ธุรกิจ และกับหน่วยงานต่างๆ 

3.ผลักดันนโยบายให้องค์กรอิสระต่างๆ มีบทบาท มีแผนงานในการสนับสนุนภาคประชา 

สังคมที่ชัดเจน 

4.มีการสร้างพื้นที่กลาง การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์สถานการณ์ทึ่ภาคประชาสังคมเข้ามา 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5.สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเท่าทันการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วในการ

พัฒนา จะต้องแปรงานสู่การปฏิบัติ สร้างรูปธรรมทางเลือกให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ยกระดับการท างานในพื้นที่ 

เป็นชุดความรู้การพัฒนา ที่สามารถยกระดับสู่การรณรงค์ทางนโยบาย  

 

จึงเห็นได้การเข้าใจสถานภาพองค์กรกลุ่มทางสังคมที่มีการขับเคล่ิอนงานประเด็นต่างๆ ในประเทศ

ไทย ครอบคลุม ประเทศไทย ครั้งนี้ ได้เกิดชุดข้อมูลที่ส าคัญที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ภาคประชาสังคม และการจัดตั้งกองทุนภาคประชาสังคม ที่จะส่งผลต่อขบวนการท างานพัฒนาในระดับพื้นที่ 

เป็นการจุดประกาย ให้ขบวนงานภาค จังหวัดต่างๆได้ ทบทวน และพร้อมที่จะก้าวเดิน ร่วมกัน  ที่จะเชื่อมร้อย

ขบวนพี่น้องคนท างานในภาค ต่างๆ ท างานร่วมกันอย่างมึยุทธศาสตร์  ภาคีขับเคล่ือนการพัฒนากองทุนภาค

ประชาสังคมเกิดขึ้นได้จริง ที่ต้องอาศับพลังและความร่วมมือกับทุกภูมิภาค ท าให้ปรากฏขึ้นในประเทศไทย  

ซึ่งการท างานพัฒนานั้น  การพัฒนา  ต้องมาจากประชาชน  (Development As if People Matter ) 

บนหลักการ   หัวใจการพฒันา 3  ป ปรัชญา   (Philosophy) ทุกคนมีศักดิ์ศรี ต้องการการพัฒนา 

ปณิธาน (Principle)  เจ้าของปัญหาคือ  ”คน” ส าคัญในการเปลีย่นแปลง (พระเอก) ผู้สนับสนุน 

คือ ผู้กระตุ้น (พระรอง) ปฎิบัติการ (Processing) การท างานต้องใช้กระบวนการคิด และ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชา

สังคมวางเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อ1.วางแผนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย  2. 

ติดตาม รวบรวม และรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานขององค์กร เครือข่ายภาคประชาสังคมและ 3.

การประสานงาน เชื่อมโยง สานพลังเครือข่ายท างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

ทั้งนี้ในการจัดเก็บส ารวจข้อมูล มีการด าเนินการสองด้านทั้งเชิงคุณภาพ(การประชุมแกนน า

เครือข่ายแลกเปล่ียนสถานการณป์ัญหาระดับภาค 9 ครั้ง )และเชิงปริมาณ(การส ารวจข้อมูลโดยแบบสอบถาม

สถานภาพองค์กรจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย) นอกจากนี้คณะท างานฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการระดมความเห็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับภาคและประเทศ  ในการ

ประชุมประมวลสถานการณ์ปัญหาของจังหวัดและภาคร่วมขับเคล่ือนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ซึ่งไม่เพียงแต่รับรู้สถานภาพการท างานปัญหาของประเด็นและกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งเป็นพลวัต ของพื้นที่และ

ประเทศเท่านั้น ยังช่วยให้เพิ่มความคุ้นเคยเข้าใจทิศทางความจ าเป็น ของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสงัคม 

ซึ่งมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคประชาสังคมจะต้องท างานอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพของข้อมูล 

เพื่อให้สังคมเพิ่มการยอมรับ  ชอบ เชื่อ และช่วย งานและบทบาทของภาคประชาสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

 ในการจัดท ารายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งองค์กรและเครือขา่ย

ภาคประชาสังคม จึงเป็นการสังเคราะห์ชุดข้อมูลจากผลการด าเนินงานของคณะท างานข้อมูลและส่งเสริม

ความเข้มแข็ง ฯ ซึ่งได้มีการขับเคล่ือนภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ คณะอนุกรรมการด้านการจัดท า

ฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม  ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานในการ

ประชุมปฏิบัติการในช่วงระหว่างปี 2559 และ 2560 และจากการส ารวจแบบสอบถาม เพื่อต้องการรับรู้

สถานภาพการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนสถานการณข์้อจ ากัด และข้อเสนอต่อขบวนการท างานสง่เสรมิ

ความเข้มแข็งภาคประชาสังคม สรุปข้อค้นพบส าคัญจากการที่คณะท างานฯ ได้ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 9 ครั้ง และการส ารวจข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแบบคัดเลือกระบุเฉพาะองค์กรที่พบดังนี้  

5.1 ภาพรวม    

พบว่าในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีการปรากฏของกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทส าคญั

ในการขับเคล่ือนงานพัฒนา ทั้งในประเด็นงานร้อน อุ่น เย็น ซึ่งเป็นภาคีหรือหุ้นส่วนการพัฒนาที่มิอาจ

มองข้าม ได้มีส่วนส าคัญในการลงไปมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในพื้นที่ และช่วยในการรวมกลุ่มองค์กร

ประชาชนในการรวมพลังขึ้นมาจัดการปัญหาที่ได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ และความพร้อมของ

ศักยภาพการพัฒนา  ตลอดจนงาน บ าบัดทกข์ บ ารุงสุข ในประเด็นต่างๆ ครอบคลุม มีความหลากหลาย

แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด สถานการณ์ปัญหาทีพ่บ ในประเด็นงานร้อน ส่วนใหญ่เป็นสภาพปัญหาที่เกดิจาก

การพัฒนาประเทศ เช่น ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐที่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในพื้นที่ส่งผลเสียระบบนิเวศน์ อากาศ ภูเขา  ดิน สิน แร่ น้ า ป่า  นา เล การขยายตัวเป็นพื้นที่

อุตสาหกรรม การรุกพื้นที่ของทุนในการขยายพื้นที่การเพาะปลูก การเกษตรและปมปัญหา ผลกระทบพื้นที่

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาความเหล่ือมล้ าจึงยังคงเป็นปัญหาที่สังคมไทย ซึ่งยังคงเผชิญอยู่ 

ประเด็นปัญหาทางสังคม จากเสียงสะท้อนในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ปัญหาแม่วัยใส ท้องไม่พร้อม  

ตลอดจน ปัญหาผู้สูงอายุ ยาเสพติด อุบัติเหตุ  
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มีกลุ่ม องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ท างานกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในภาคต่างๆ โดยเฉพาะ

ภาคอีสาน เหนือ ใต้  ส่วนใหญ่ท างานประเด็นร้อน ฐานการจัดการทรัพยากร  และงานทางเลือกการพัฒนา 

และมีกลไกประสานงานในกลุ่มงานองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับภาค  (เหนือ บน ล่าง ใต้ อีสาน ตะวันออก) 

ที่ท าภารกิจในการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวดัต่างๆ จ านวนหนึ่งไม่มากนัก แต่เป็นกลุ่ม

ที่เสนอทางเลือกการพัฒนาและเกาะติดการท างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง 

มีการรวมตัวของกลุ่ม องค์กร กลุ่มต่างๆที่เป็นการรวมตัวกัน ในการด าเนินงานสาธารณะเกิดขึ้น

มากมายในจังหวัดต่างๆที่เห็นปัญหาร่วม ของพื้นที่ ชุมชน เป็นกลุ่มจังหวัด ใช้ชื่อต่างๆกัน เช่นภาคใต้ กลุ่ม

รักจังสตูล ภาคอีสาน สภาฮักแพง (มหาสารคาม ) เหนือล่าง  อุตรดิตถ์เมืองยิ้ม  ภาคเหนือบน  สภาพลเมือง

แม่ฮ่องสอน เป็นต้น  

ในระดับฐานล่างชุมชน มีสภาองค์กรชุมชน  ที่สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในเกือบทกุ

ต าบล ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ 2551  นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(กระทรวง

ทรัพยากรฯ )  อาสาสมัครพัฒนาสังคม ในประเด็นกลุ่มปัญหาต่างๆ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์)ในพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ  

 ในทุกจังหวัด ได้มีการด าเนินงาน ของภาคประชาสังคม  ที่ท างานประเด็นต่างๆ มีความเข้มแข็ง

แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละจังหวัด  มีทั้งการท างานร่วมและแยกเฉพาะประเด็นตนเอง ยังขาด

การท างานร่วมกันที่เหนียวแน่น  หลายจังหวัดมีการจัดปรับการท างานเป็นภาคีความร่วมมือ ที่สามารถท างาน

ร่วมกัน เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของจังหวัด ในบางภาคมีการท างานร่วมกันเป็นยุทธศาสตร์ภาค เช่น ภาค

ตะวันออก ภาคประชาสังคม มีวาระการท างานร่วมกัน เรียกว่า วาระเปลี่ยนตะวันออก87   มีเป้าหมายร่วมกัน 

วิถีไท สร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  304 กินได้ เป็น

ประเด็นร่วมของภาค 

 ในทุกจังหวัดจึงมีปรากฏการณ์ส าคัญ ที่ภาคประชาสังคมเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มองค์กรที่ เป็นการ

รวมตัวกันของคนท้องถิ่น ในการลุกขึ้นมา สนใจปัญหาในจังหวัดตนเอง ในชื่อกลุ่มต่างๆ มากน้อยต่างกัน 

มองเห็นพลวัตการขับเคล่ือนของภาคประชาชน ตามลักษณะสภาพปัญหา และความเข้มแข็งมากน้อยต่างกัน 

ตามลักษณะของผู้น า และการเกาะติดสถานการณ์ ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งในสภาวะที่ประเทศไทยมีการ

ขับเคล่ือนภายใต้ยุทธศาสตร์แผนชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ

ปฏิรูป 11 ด้าน 88 และการน าพาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็น  

  โจทย์ส าคัญร่วมที่ต้องคิดร่วมกัน ท าอย่างไร จะท าให้ชุดข้อมูลจากการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ

และจากการส ารวจฐานข้อมูลองค์กร น าข้อมูลมาเป็นพื้นฐานสู่การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการตัดสินใจ 

ได้รับการน าไปใช้ต่อ และยกระดับสู่รูปธรรมการท างานในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและน าไปสู่

การหนุนเสริมภาคประชาสังคมได้อย่างมีรูปธรรม    

5.2 จุดแข็ง  จุดอ่อน  ภาคประชาสังคม  

 จากการส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม พบว่า องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทส าคัญต่อการ

พัฒนา มีจุดแข็ง จุดอ่อน คือ  

 

จดุแขง็   (Strengths) จดุออ่น(Weaknesses) 

                                                           
87 เป็นการรวมตวักนัของ องค์กร เครือข่ายภาคประชาสงัคม ในภาคตะวนัออก 8  จงัหวดัในนาม วาระเปลีย่นตะวนัออก 
88 คณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ โยคณธกรรมการยทุธศาสตร์ชาติแลว้ มีผลบงัคบัใช้ 
ตัง้แต่วนัที ่ 7  เมษายน  2561 เป็นตน้ไป มีเป้าหมาย  1.ต้องท าให้ส าเร็จ  ท าให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย  สามคัคีปรองดองและพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 2.สงัคมมีความสงบสขุ เป็นธรรมขจดัความเหลือ่มล ้า และ 3. ประชาชนมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตทีดี่ และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

173 

• เกาะติดกับสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  มีข้อมูล

จากการด าเนินงานอันต่อเนื่องยาวนานกับกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นและพื้นที่  
• มีขบวนนักพัฒนาเอกชนที่ท างานขับเคลื่อนอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน และมีเวทีเกาะติดสถานการณ์ระดับ

จังหวัด เช่น สภาฮักแพงเบ่ิงแญงอีสาน มหาสารคาม  

ศูนย์ประสานงานภาคีจังหวัด   รวมทั้งเกิดรูปธรรม

ความส าเร็จต่างๆในพื้นที่ มีพื้นที่ กิจกรรม และชุดความรู้ 

ผู้รู้ เรื่อวที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ อยู่ทุกภาค  
•มีกลไกคณะท างานภาคประชาสังคมจังหวัด ก่อตัวเป็น

คณะท างานระดับภาคอย่างหลวมๆ   
• มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถมองเห็น

สิ่งที่ถูกละเลยหรือมองข้าม และแก้ไขได้ทันต่อ

สถานการณ์  
• สามารถประสานการท างานระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด 
• มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารเข้าถึงภาค

ประชาชนได้ง่าย เช่น รายการวิทยุ  ไลน์ เฟสบุ๊ค  
• มีศูนย์ประสานงาน และผู้ปฏิบัติงานประจ า  

 

• แกนน าชุมชนสามารถประสานระดับจังหวัด แต่ไม่มี

รูปธรรมการท างานกับประชาชนฐานราก บางจังหวัด

ขาดผู้มีบารมีสามารถประสานงานในจังหวัดได้ ท างาน

ระดับจังหวัดเหมือนจะมีความเข้มแข็งแต่ยังขาดการ

ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นร้อนของ

พื้นที่ในระดับภาค    
• การเกรงใจทั้งระหว่างหน่วยงาน และคนท างาน ท าให้

ไม่สามารถหาทางแก้ไขที่แท้จริงได้  
• ขาดแคลนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานอย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นงบประมาณตามประเด็นของหน่วยงาน

ซึ่งอาจไม่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ 
• คนท างานภาคประชาสังคมมีน้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ 

และนักวิชาการที่เข้าใจกระบวนการท างาน (เอาพื้นที่

เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง)  
• การประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม

ไม่ได้เกิดอย่างเป็นระบบ  ขาดการยอมรับกัน 
 ทั้งที่ท าประเด็นเดียวกัน  การประสานงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคธุรกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร  
• การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการใช้โปรแกรม

ที่จ าเป็นต่อการท างาน การสื่อสารกับสังคมยังมีข้อจ ากัด 
•ภาคประชาสังคมมีข้อจ ากัดในการจัดการและ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูล ขาดการทบทวนหรือวิพากษ์ตัวเอง   
 •ภาคประชาสังคม จ านวนหนึ่งยังคงมีทัศนคติด้านลบ

และท างานไม่เป็นมืออาชีพ   

5.3 โอกาส   อปุสรรค  

โอกาส (opportunities) ตวัคกุคาม (Threats) 

•ได้รับความรู้และงบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรม

ในระดับพื้นที่ ตามประเด็น จากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ

และเอกชน  สถาบันการศึกษา 

•มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นครัวโลก  

•รัฐบาล องค์กรภาครัฐและเอกชน นักธุรกิจ สนับสนุน

การท างานของภาคประชาสังคม เช่น ประชารัฐจังหวัด  

•การเข้าถึงกลุ่มภาคประชาสังคม เกาะติดการท างานใน

พื้นที่อย่างยาวนาน  

 • ประเทศไทยสามารถใช้ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 

ของสหประชาชาติมาเป็นตัวอย่างของการพัฒนาให้

ประเทศต่างๆเรียนรู้ได้ 

• รัฐธรรมนูญ และแผนปฏิรูปประเทศ  น ามาให้เกิด

ประโยชน์กับการท างาน   

•นโยบายรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิชุมชน เช่น การไล่รื้อ 

เวนคืนที่ดิน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  AEC. 

•กีดกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งการเข้า

ไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐ  

•นายทุนร่วมมือกับท้องถ่ินการแย่งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก ทางทะเล และแหล่งน้ าจืด 

•รัฐบาลมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่โดยไม่สนใจความ

เหมาะสมของสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ของพื้นที่ รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชน  

•ประชาชนใช้ชีวิตตามกระแส ไม่สนใจผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับตัวเองและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

5.4 ขอ้เสนอแนะ  
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5.4.1 ขอ้เสนอตอ่แนวทางการสง่เสรมิความเขม้แขง็องคก์รภาคประชาสงัคม    

จากการสังเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการส ารวจข้อมูลองค์กร

ภาคประชาสังคม  พบว่าองค์กรภาคประชาสังคม เป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนา ที่ภาครัฐจะต้องมีการ

สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่พบจากการส ารวจเป็น

ฐานข้อมูลเบื้องต้น ในการหนุนเสริมภาคประชาสังคมให้มีพื้นที่ทางสังคม (Social Space) จะต้องน าข้อมูล

มาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยมีแนวทางการส่งเสริมแบ่งออกเป็น   

  

ดา้นนโยบาย ดา้นปฏบิตักิาร 

1. การผลักดันให้เกิดพรบ.การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

ภาคประชาสังคม พ.ศ. … 

ในการรับรองสถานะบทบาทภาคประชาสังคมให้เป็นที่

ยอมรับสาธารณะ  

 

2. จัดปรับแก้กฎหมายอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคในการส่งเสริม

ภาคประชาสังคม ให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้าถึงและ

สามารถเอื้อต่อการท างานภาคประชาสังคม 

 

 

3. การส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ

กับภาคประชาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมการท างานกับ

กลุ่มภาคประชาสังคม และการสนับสนุนงบประมาณ การ

เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมจะเป็นการลด

ภาระการท างานภาครัฐ และแก้ปัญหาได้ถูกจุด เพราะ

ภาคประชาสังคมท างานใกล้ชิดประชาชน  

 

4. การพัฒนากลไกภาครัฐให้เอื้อต่อการท างานพัฒนา

สังคม มีการประชุมต่อเนื่องสม่ าเสมอ และให้อ านาจ

หน้าที่ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับชาติ  

ท้องถ่ิน   

 

5. ให้หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ระดับจังหวัดเพิ่มบทบาทท าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ

อื่นๆ เสมือนเป็นเป็นกลไกกลางในการประสานความ

ร่วมมือ ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ระดับ

จังหวัดในการมีเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง จนสามารถน าไปบูรณาการสู่แผนการพัฒนา

จังหวัดที่มาจากการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม  

   

6.จัดตั้งกองทุนภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการ

ท างานในทุกระดับ คิดรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ กับ

สังคม ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้สามารถ

พึ่งตนเองได้  โดยการสร้างความยั่งยืนของหน่วยงาน  

1. การสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ในจังหวัด

ต่ างๆ  มี เ วที ร ะดับจั งหวัด  หรือพื้ นที่ กลางในการ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน และมีเวที

ระดับภาค เพื่อมองยุทธศาสตร์ภาคแบบองค์รวม อย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

  

2. การสนับสนุนให้เกิดเวทีสมัชชาทั้งในระดับ ภาคและ

ชาติ ในการน าเสนองานพัฒนาที่ เป็นปรากฏการณ์

สะท้อนสถานการณ์ปัญหาในประเด็นต่างๆ 

 

3. การสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร

ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จ าแนก ท า

ความเข้าใจที่ชัดเจน ในการจัดกลุ่ม องค์กรภาคประชา

สังคม และจัดระบบฐานข้อมูล มีคลัง Hub สนับสนุนการ

ท างานภาคประชาสังคม เช่น คลังข้อมูล คลังความรู้ คลัง

วิทยากรที่ให้ข้อมูลประเด็นต่างๆ ได้ เป็นที่ปรึกษาเฉพาะ

เรื่องได้  มีการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่

สามารถสนับสนุนการท างานภาคประชาสังคมได้ 

 

4. การสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ การหล่อหลอม แนวคิดทิศทางและการ

ท างานอย่างมืออาชีพโปร่งใส 

 

5.การส่งเสริมงานด้านการจัดการความรู้ให้กับองค์กร

ภาคประชาสังคม จัดการรวบรวม กรณีศึกษา ถอด

บทเรียนพื้นที่รูปธรรม ยกระดับให้เป็นกรณีศึกษา ในการ

พัฒนาทางเลือก ที่จะชี้ให้เห็นตัวอย่างในจังหวัดต่างๆ ที่

ภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม

และน าเสนอทางเลือกการพัฒนา 

 

6. การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ในการท างานร่วมกัน 

ระหว่างกลไกต่างๆ ที่เป็นกุญแจส าคัญในจังหวัดต่างๆ ที่

จะต้องบูรณาการท างาน ให้เป็นองค์รวม กลุ่ม องค์กร

ต่างๆ มีจุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกัน ท าอย่างไร ฯ ที่จะให้
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ดา้นนโยบาย ดา้นปฏบิตักิาร 

พัฒนากองทุนเพื่อการท างานและระบบสวัสดิการให้

นักพัฒนาสังคมสามารถอยู่ได้  

 

7. รัฐต้องปรับทัศนคติเชิงบวกต่อภาคประชาสังคม รับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภาคประชาสังคมที่เปิด

กว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนท างานในจังหวัดต่างๆ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการท างาน

ร่วมกัน และยกระดับงานประเด็นปัญหาต่างๆ ให้เป็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการจ าแนกงานประเด็นงานร้อน 

เย็น  กลุ่ม องค์กรที่ปฏิบัติการ และหนุนเสริมภายใน

กันเอง อย่างสร้างสรรค์ 

 

7.ต้องขยายแนวร่วมการท างาน   สร้างคนรุ่นใหม่ มาให้

มาท างานในภาคประชาสังคมมากขึ้น 

 

8.องค์กรภาคประชาสังคม จะต้องมีการปรับวิธี คิด 

ทัศนคติในการท างาน ที่เปิดกว้าง  มองงานแบบองค์รวม  

สร้างภาคีความร่วมมือกันทั้ งในระดับจังหวัด ภาค 

ประเทศ รู้เท่าทันทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่จะต้องจัด

ปรับวิธีการท างานให้สอดคล้องกับยุคสมัย      ในการ

ท างานรูปแบบใหม่ ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องสานพลัง

กับหลายฝ่าย ท าให้เขาชอบ เชื่อ และช่วย โดยต้องมีการ

ปรับพัฒนาบุคลิกภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์และท างาน

ด้วยข้อมูลความรู้  

 

9.หน่วยงานสนับสุนน อย่าท าให้เครือข่ายในพื้นที่

แตกแยก แย่ง กัน ต้องบูรณาการยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ ผลักดันเป็นวาระประชาสังคมระดับชาติ  

 

10. ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ภาคประชาสังคม ใน

ประเด็นต่างๆ ได้แก่  

- การเสริมสร้างงานด้านการเติมเต็มข้อมูลเก่ียวกับ

สถานการณ์โลกแห่งอนาคต ศตวรรษที่ 21รู้เท่า

ทันโลก ประเทศ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

- การเพิ่มทักษะความสามารถการประสานงานกับ

ภาคส่วนต่างๆ องค์กรท้องถ่ิน เอกชน ภาคประชา

สังคม  

- การเพิ่มความรู้ความสามารถทักษะในการคิด

วิเคราะห์ เชื่อมโยง เชิงยุทธศาสตร์  

- การพัฒนาขีดความสามารถในการระดมทุน 

รูปแบบต่างๆ ระดมทุนสาธารณะ การจัดกิจกรรม

พิเศษ ฯ เพื่อการพึ่งตนเอง 

- การบริหารโครงการแบบมืออาชีพ  

-  การเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และ social media ในการเผยแพร่ข้อมูลและ

รณรงค์  
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5.4.2 ขอ้เสนอตอ่การพฒันาดา้นการสือ่สารกบัสงัคม  

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมต้องให้ความส าคัญกับงานด้านการสื่อสารกับสังคมให้มากขึ้น โดย  1) 

พัฒนาการสื่อสารเชิงข้อมูล ยกระดับการรับรู้ต่อภาคประชาสังคมและแสวงหาพันธมิตรความร่วมมือกับภาค

ส่วนต่างๆ โดยการน าตัวเองไปอยู่ในวาระการพัฒนาและประเด็นร่วมสมัยเพื่อเปิดพืนที่ตัวเองต่อสาธารณะให้

มากขึ้น  2) พัฒนาการสื่อสารเพื่อสะท้อนถึงความหมาย และคุณค่า และความจ าเป็นของประชาสังคมต่อ

สาธารณะ การเสนอทางเลือกการพัฒนาที่เป็นตัวอย่างรูปธรรม แทนภาพลักษณ์การเป็นคู่ขัดแย้ง 3) 

พัฒนาการสื่อสารเพื่อสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใสและมาตรฐานของประชาสังคม เช่น สร้าง

ระบบตรวจสอบ สร้างระบบมาตรฐานการด าเนินงาน หรือสร้างมาตรฐานวิชาชีพภายในชุมชนประชาสังคม 

4) พัฒนาการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพ การท างานวิชาการ การท างานเชิง

ข้อมูลและประเด็น และความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น การเสนอรายงานสถานการณ์ประชาสังคม แนวโน้ม

การพัฒนา หรือข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือสถานการณ์ประจ าปี  และ 5)  พัฒนาการสื่อสาร  

การเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....ที่มาจากภาคประชาสังคมเพื่อ

แสวงหาแนวร่วมและเชื่อมร้อยประเด็นการพัฒนา ใหม่ๆ ในการยกระดับการท างาน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

 

5.4.3 ข้อเสนอต่อแนวทางการส ารวจฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม    

 จะต้องมีการพัฒนางานข้อมูลที่ยกระดับจากฐานขอ้มูลที่เกิดขึ้น เพื่อด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ

จ าแนกชุดฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม ที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ โดยขอความร่วมมือกับส านักงาน

ปกครองจังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

องค์กร มูลนิธิ สมาคม และการจดทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ดูแลข้อมูลทุติย

ภูมิระดับจังหวัด  ที่จะรับทราบสถานภาพการเคล่ือนไหวองค์กรที่มีอยู่จริง ได้สอดคล้อง เพื่อน ามาเป็นชุด

ฐานข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการวิเคราะห์ สถานภาพ บทบาท องค์กรภาคประชาสังคม ได้เด่นชัดและถูกต้อง

สอดคล้องมากขึ้น ที่จะบอกตัวตน องค์กรที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่ และนอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม องค์กรที่เกิดขึ้น 

ไม่ได้จดทะเบียนเป็นจ านวนมาก ในพื้นที่จะรับทราบกัน ว่ามีกลุ่ม ไหน ท างานอยู่จริง โดยส่วนใหญ่จะมีศูนย์

ประสานงานในระดับจังหวัด ที่เกิดจากการสนับสนุนของส านักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง

ในการประสานงานกลาง นอกจากยังมีกลไกประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเช่น  มีกลไกคณะกรรมการ

ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนระดับภาค (กป.อพช) ในภาคต่างๆ ที่ท าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายองค์กร

พัฒนาเอกชน ภาคต่างๆ เช่นกัน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยพิจารณาฐานขอ้มูลได้แม่นย า ที่จะคัดสรรองค์กร

ที่มีการท างานจริงในพื้นที่ ได้ระดับหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม การส ารวจข้อมูลถ้าจะให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ต้องให้

ความส าคัญและความจ าเป็นกับงานฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มการท าความรู้จัก เข้าใจ กลุ่มองค์กร อื่นๆในจังหวัด

ตนเอง มีกลไกกลางที่ ท าหน้าที่ประสาน เชื่อมร้อย และพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ที่จะน ามาใช้ในการพฒันา 

ประสาน ยกระดับการท างาน ในขบวนจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ  

บทเรียนจากการส ารวจข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานองค์กรภาคประชาสังคมบางจังหวัดมี

ข้อจ ากัด ค่อนข้างสูงต่อการให้ความร่วมมือในการส ารวจฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม  เพราะอาจ

ละเลยมองไม่เห็นความส าคัญของการส ารวจข้อมูลเท่าใดนัก ของการด าเนินงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานทดลอง

ริเริ่มของคณะอนุกรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายภาคประชา

สังคม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมภาคประชาสังคม  จึงส่งผลให้การด าเนินงาน

จัดเก็บข้อมูลมีความล่าช้า ไม่สามารถบรรลุจ านวนเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ และบางจังหวัดยังเป็น
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ข้อมูลที่ขาดคุณภาพ และยังไม่สามารถคัดเลือกองค์กรภาคประชาสังคมที่มีการท างานในพื้นที่มาได้ทั้งหมด  

ซึ่งกลายเป็นข้อจ ากัดการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องพัฒนางานให้สมบูรณ์ ในระยะต่อไป  

งานส ารวจฐานข้อมูลครั้งนี้ จึงเป็นการทดลองน าร่อง ที่สามารถน ามาท าแผนที่ศักยภาพจังหวัด( 

social mapping) ระดับเบื้องต้น ของการมองประเทศไทยกับบทบาทภาคประชาสังคมในจังหวัดต่างๆได้

ครอบคลุม    

การที่จะท าให้การส ารวจข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมบรรลุเป้าประสงค์นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ

กับผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ ที่มีคุณลักษณะสนใจงานข้อมูล มองงานแบบองค์รวมและสามารถบุรณาการบูรณา

การงานได้  มีความเสียสละเวลาเพื่อสว่นรวม ก็จะท าให้เกิดชุดฐานขอ้มูลในจังหวัดนั้นๆ  อย่างมีคุณภาพ เป็น

ฐานข้อมูลกลาง น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

ข้อเสนอต่อแนวทางการยกระดับและขยายฐานข้อมูลองค์กรเพิ่มเติม อาจมีพื้นที่น าร่องทดลองปฏิบัติ

จริงโดยร่วมมือกับจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งภาครัฐ(ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)หรือ

หน่วยงานอื่นๆที่มีความพร้อมและภาคประชาสังคมร่วมมือกัน ในการยกระดับการท างานแบบบูรณาการ  

 ส่วนการส ารวจระดับประเทศ ควรที่จะมีการพัฒนาการเก็บส ารวจข้อมูลกับส านักงานสถิติแห่งชาติที่

มีภารกิจโดยตรงและมีงบประมาณในการด าเนินงาน  ก็จะช่วยท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมว่าด้วยงานข้อมูล

องค์กรภาคประชาสังคม เริ่มมีระบบ สามารถสืบค้นและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ  

การส ารวจข้อมูล กลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม  จะมีคุณค่า ความหมาย  เนื่องจากเป็นการรวบรวม

ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่จะน าสู่การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าใจ สถานภาพกลุ่ม องค์กรภาคประชา

สังคม (Descriptive Analysis) และการสามารถใช้ข้อมูลมาพยากรณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นสู่การพยากรณ์

(PREDICTIVE )แล้วควรท าอย่างไรที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (PRESCRIPTIVE) เป็นการบริหารจัดการ

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลลัพธ์ชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างนวัตกรรมของการจัดท า

ฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคมที่ส าคัญ ครั้งแรกของภาคประชาสังคมในประเทศไทย89 ที่ควรจะมี

การพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย ในยุค 4.0 ที่จะต้อง

ท างานพัฒนาบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช้รูปแบบเดิมทั้งประเทศ  เพื่อความแม่นย า ในการท างาน 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 เป็น Participatory Developmental  Action Research  ซ่ึงทกุจงัหวดั ทกุภาค เป้นเจ้าของ โดยมีนกักิจกรรมทีไ่ด้รบัการยอมรบั ในจงัหวดัมาเข้า
ร่วม หลายขัน้ตอน ขณะเดียวกนั มีการพมันาหลายด้าน เกิดข้ึนทนัที หลงัประชุม และมีความต่อเนือ่ง โดยที่นกักิจกรรม กลุ่ม องค์กร ภาคี  และ
เครือข่าย เพ่ิมการรบัรู้ ความจ าเป็นของการเป้นมืออาชีพ ทีจ่บัต้องได้จริง แทนการใช้ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจอย่างรุนแรง (Concept And Perception -  
ชามอ่างว่างเปล่า และตาบอดคล าช้าง ) 
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การส ารวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. 2556  , ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ขบวนการประชาสังคมไทย  ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง   อนุชาติ พวงส าลี และกฤติยา  อาชวนิจกุล 2542   

ท าเนียบองค์กรเอกชนทั่วประเทศ  ปี พ.ศ. 2540 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ท าเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน ปี 2546  คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา  

ท าเนียบองค์กรสาธารณะประโยชน์ พศ  2548- 2551 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ท าเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2547 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่วย

อาสาสมัครอังกฤษประจ าประเทศไทย  

รายงานการด าเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายภาคประชา

สังคม ปี 2559-2560  

รายงานการวิจัย แนวทางการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคมในประเทศไทย  สหภาพยุโรป  ปี 2560   

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  การเมืองของพลเมือง สู่สหัสวรรษใหม่  โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2556  

เอกสารประกอบงาน ประชุม สมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายขบวนประชาสังคมภาคเหนือ  ถกอนาคต ปะทะ

อย่างสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ใหม่สานพลังประชาสังคม 19 เมษายน 2560  

เอกสารประกอบเวทีระดมความคิดเห็น บทบาทภาคประชาสังคม ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคใต้ เหนือ ตะวันออก  

ตะวันออกเฉียงเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ปี 2560   

เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาสังคม ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน และ

บันทึกรายงานการลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม 5 ครั้ง (ปี 2559) คณะท างานส่งเสริมและพัฒนา

ความเข็มแข็งเครือข่าย โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะใน

สังคมไทย  

เอกสารบันทึกรายงานการประชุมปฏิบัติการ การส ารวจข้อมูลกลุ่ม องค์กร ภาคประชาสังคมระดับภาค (มกราคม -

มิถุนายน  2560 ) 

การสืบค้นข้อมูล จากเว็บไซค์ต่างๆเก่ียวข้อง กับ องค์กรภาคประชาสังคม  
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ภาคผนวก 1 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการมฐีานขอ้มลู องคก์รภาคประชาชน   

 
หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลองค์กร 

ส านักงานปกครองจังหวัดกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย  

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 

พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ 2485 

พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ 2522 

องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ สมาคม ที่จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคล 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

พรบ.สวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ 2546 

www.m-society .go.th 

ดูแลกลุ่ม องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขอจดทะเบียนรับรอง

เป็นองค์การสาธารณประโยชน์  คือ  มูลนิธิ  สมาคม  และ

องค์กรต่างๆที่ประสงค์ขอการรับรอง 

 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  www.cpd.go.th 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ www.cad.go.th 

ดูแลกลุ่ม องค์กร ที่จดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทต่างๆ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ 

สหกรณ์ประมง เป็นต้น 

ครอบคลุมฐานงานเกษตร 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่

ท างานด่านสิ่งแวดล้อม  

จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด    

กระทรวงมหาดไทย 

ดูแลกลุ่ม องค์กรชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจากการที่ส านักงาน

พัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มองค์กร

ชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออม

ทรัพย์  กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป (ในยุครัฐบาลทักษิณ 

ซึ่งเกิดกลุ่มสินค้าโอท็อปเกือบทุกหมู่บ้าน) 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

กระทรวงแรงงาน 

ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ 2518 

พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ 2543  

จดทะเบียนการจัดตั้ง 

สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน 

สมาพันธ์แรงงาน  สภาองค์การลูกจ้าง  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

ฯลฯ 
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หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลองค์กร 

www.mul.go.th/html  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด     

ฝ่ายกิจการมีส่วนร่วม 

ดูแลกลุ่ม องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่มาขอจดทะเบียน

รับรององค์กรเอกชนเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีกิจกรรมการรองรับสถานภาพองค์กรชุมชน โดยการ

ส ารวจฐานข้อมูลองค์กรชุมชนในพื้นที่ต่างๆ  

ที่พอช. เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ขอบเขตทั่ว

ประเทศ  

การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล90 

ข้อมูลปี 2558   4,621  แห่ง  

จ านวนชุมชน กลุม่ องค์กรชมุชนที่จดแจ้ง 110,497 แห่ง 91 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์      

ส านักงานพาณิชย์  

พรบ.สมาคมการค้าและหอการค้า 2509 

ดูแลการจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า 

หอการค้าจังหวัดต่างๆ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

ส านักงานอุตสาหกรรม ควบคุม และดูแลกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

อื่นๆ เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด 

กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ 

จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัคร

ป้องกันยาเสพติด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่าย

ยุติธรรมชุมชนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจ าต าบล ดูแล

โดย ส านักงานคุมประพฤติ 

หนว่ยงานอื่นๆ ฐานขอ้มลู 

ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา ฐานข้อมูลองค์กรพัฒนาเอกชน 

อื่นๆ  

สภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า  

มีฐานข้อมูล เครือข่าย ประเด็นงานของตนเองในพื้นที่ 

                                                           
90 พืน้ทีอ่งค์กรปกครองท้องถ่ิน 878  อ าเภอ  7 ,225 ต าบล  74,965  หมู่บ้าน  
91 กลุ่มสวสัดิการมากสดุ   31,967   กลุ่ม รองลงมา กลุ่มธุรกิจชุมชน อาชีพ  และองค์กรการเงิน  
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หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลองค์กร 

สปสช  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่างๆ  

เด็ก แรงงาน ชุมชนเมือง เอดส์  

ชนเผ่า ผู้สูงอายุ  ผู้หญิง ฯลฯ 

ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน มอส. 

ฐานข้อมูลจากเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนภาค

ประชาสังคม 

สสส. 

 

หมายเหตุ  ในกำรท ำควำมเขำ้ใจเรือ่งฐำนขอ้มูล กลุ่ม องค์กร ทำงสงัคมในประเทศไทย ผูป้ฏบิตังิำนพฒันำต้องเขำ้ใจปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม ของกำร
ขบัเคลือ่น ประเดน็งำนต่ำงๆ และเขำ้ใจพื้นฐำน กลุ่ม องค์กร ทีด่ ำรงอยู่ ณ ปัจจุบนั มคีวำมหลำกหลำยมำกมำย  กำรนิยำมกลุ่ม องค์กร จึ งมคีวำมหมำยที ่
จะตอ้งระบุขอบเขตใหช้ดัเจนในกำรส ำรวจ  จงึตอ้งมองสองดำ้นขอ้มลู ปรมิำณ และ คุณภำพ  เพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจรว่มกัน  ตอ้งมองกำรปฏบิตักิำรในพื้นทีเ่ป็น
ตวัตัง้ ทีก่ ำลงัมกีำรขบัเคลือ่นภำคประชำสงัคม ในทกุจงัหวดั กลุ่มทีใ่กลช้ดิประชำชนมำกสุดไดแ้ก่องคก์รกำรปกครองทอ้งถิน่ และกำรก่อเกดิสภำองคก์รชมุชน 
ท ำให ้ณ ปัจจุบนั มคีวำมเคลือ่นไหว ในระดบัทอ้งถิน่มำกมำย ทีม่กีำรเชือ่มโยงเป็นเครอืขำ่ย กำรท ำงำนในประเดน็ต่ำงๆ ร่วมกนั มกีลไกประสำนงำน ภำค
ประชำสงัคมเกดิขึน้ในระดบัจงัหวดัจ ำนวนมำก ภำยใตก้ำรสนบัสนุนสถำบนัพฒันำองคก์รชมุชน  ดงัจะเหน็ปรำกฎกำรณ์ เกดิขึน้ในจงัหวดัต่ำงๆ เชน่ รอ้ยเอด็ 
ขบวนองค์กรชุมชนจงัหวดัร้อยเอด็ ร่วมกบัคณะท ำงำนเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม จงัหวดัร้อยเอด็ เวทพีลเมอืงจงัหวดัรอ้ยเอด็สู่กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื  พลงั
พลเมอืงสุรนิทรจ์ดักำรตนเอง  เป็นตน้  
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ภาคผนวก  2  

ประชาสงัคมทอ้งถิน่ ควรสรา้งขึน้มาจากเครอืขา่ย 

                                                                                                              เดช พุม่คชา92 

ปัจจุบัน พลวัตของสังคมโลก ได้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มาแล้วเราจะเห็นได้ว่า ประชาธิปไตยทุนนิยม

เสรี ไม่สามารถขจัดความเหล่ือมล้ าได้  ขณะที่ทรัพยากรของโลก อยู่ในภาวะล่อแหลม และตีโต้กลับเป็น

ปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้เป็นธรรม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัย ความ

ร่วมมือร่วมแรงจาก ภาคประชาสังคม อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

ผมเห็นว่า ชุดความคิด หนังสือ การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน (ส านักพิมพ์สร้างสรรค์จ ากัด 

2553) ของอาจารย์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา มีประโยชน์ และเหมาะที่จะน ามาใคร่ครวญ ประยุกต์ใช้กับการบูรณะ

ประเทศไทยอย่างยิ่ง ผมขอเลือกบางส่วนมาน าเสนอ ดังต่อไปนี้  

การเปิดประเทศควรได้รับการส่งเสริมเต็มที่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเขตภายในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน การพยายามก้าวข้ามการเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก (modernization) ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่

รับตะวันตกทุกอย่าง แต่หมายความว่าเราจะพยายามประกอบ modernity ตามแบบของเราเอง เลือกสรรสิ่งที่

ดีและเหมาะสมจากภายนอกเอง โดยมีวัฒนธรรมของประชาชนของเราเป็นฐานและเป็นจุดตั้ง การเปิด

ประเทศอย่างมีสติและเลือกสรรจะท าให้เรามีโอกาสซึมซับการปฏิวัติกระฎุมพีทางอุดมการณ์ อุดมคติ

ประชาธิปไตยและเสรีภาพ จะน าไปสู่การปรับรัฐและวัฒนธรรมจารีต อุดมคติประชาธิปไตยและเสรีภาพ

สนับสนุนและเข้ากันได้ดีกับแนวคิดชุมชน 

“ในประเทศอย่างไทยเรา คงจะต้องให้ความหมายของประชาสังคมใหม่ ว่าไม่ได้มีความหมายเพียง

ระดับรัฐส่วนกลาง อันเป็นสังคมใหญ่ แต่หมายถึงระดับสังคมท้องถิ่นเป็นส าคัญ พลเมืองทุกคนจึงจะสามารถมี

ส่วนร่วมด้วยได้รวดเร็ว ควรสร้างประชาสงัคม ณ ระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับรัฐบาลกลาง อีกทั้งประชาสังคม

ท้องถิ่นที่ว่านี้ควรสร้างขึ้นมาจาก เครือข่ายชุมชน เป็นส าคัญ” 

เพราะในประเทศทางตะวันออก ชุมชนเป็นองค์กรของชาวบ้าน โดยธรรมชาติ ประชาสังคมจะ

เข้มแข็งและเป็นองค์กรของชาวบ้านแท้จริง ก็ต่อเม่ือประชาสังคมนั้นประกอบขึ้นมาจากชุมชน ไม่ใช่ประกอบ

ขึ้นมาจากพ่อค้าและคนชั้นกลาง ในประเทศไทย ชาวบ้านและชุมชนควรเป็นตวัตัง้ แล้วดึงเอาคนชั้นกลางเขา้

มาร่วมด้วย ควรกลับกันกับประสบการณ์ในประวัติศาสตร์ตะวันตกอีกประการหนึ่ง การสร้างประชาคมของ

ประชาชนนั้นควรกระจายไปทั้งในพื้นที่อันกว้างขวางและในหลายมิติ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องการเมือง 

กระจายไปในพื้นที่ภูมิศาสตร์อันกว้างขวาง หมายความว่าความเป็นท้องถิ่น เมืองมารดร (motherland) มี

ความส าคัญ เป็นสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่เสริมอ านาจของชุมชน หลายมิติหมายความว่า

มีการรวมกันของชุมชนชาวบ้านบนพื้นฐานจัดการบริการสาธารณะและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ

ประเพณี ทั้งกิจกรรมเศรษฐกิจอาชีพ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดการทรัพยากร การแลกเปล่ียน สวัสดิการ 

งานบุญ งานสังคม พิธีกรรม ศาสนา ความเชื่อ การรื่นเริง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ควรได้รับการส่งเสริมเต็มที่ พยายาม

ให้เป็นองค์กรชุมชนทางวัฒนธรรม แทนที่การใช้อ านาจปกครองจัดการโดยรัฐ แม้ว่าเป็นรัฐท้องถิ่น คือ

พยายามให้ความสัมพันธ์ในสังคมท้องถิ่นยึดโยงกันด้วยอ านาจปกครอง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะ

สี ได้แสดงปาฐกถา “สิทธิชุมชน : รากฐานการเมืองภาคพลเมือง” (2549) เสนอว่า 

ชุมชนควรมีสิทธิพื้นฐานจัดการได้ด้วยตนเองอย่างน้อย 5 เรื่อง คือการท ามาหากิน การศึกษา การ

ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน การสื่อสารเช่นวิทยุชุมชน ระบบการเงินของชุมชน การโยงยึดของ

                                                           
92

 ประธานอนกุรรมการฐานขอ้มูลและเครือข่ายภาคประชาสงัคม   18   สิงหาคม 2560 การประชมุเชิงปฏิบติัการการด าเนินงานดา้น
อาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม 

 



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

183 

สังคมโดยการรวมเป็นเครือข่ายเช่นนี้ ตรงกับแนวทางของความคิดอนาธิปัตย์นิยม (anarchism) จะช่วย

แก้ปัญหาของสังคมสมัยใหม่ที่มีชนชั้นเคร่งครัดหรือมีขั้นตอนการบังคับบัญชาที่มาร์กและเวเบอร์เป็นห่วง 

ในการศึกษาของอาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในหนังสือเล่มส าคัญ การเมืองภาคประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยไทย (2548) ได้สรุปในบทสุดท้ายของหนังสือว่า “ชุมชนท้องถิ่นอาจเป็นที่เดียวที่บรรจุ

ผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ของประชาชนในประเทศไทย การจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมในลักษณะนี้ไว้ได้  

ทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจะต้องผนึกก าลังกัน” 

นอกจากนี้อาจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ในหนังสือ อภิวัฒน์ท้องถิ่น : ส ารวจทฤษฎีการเมืองเพื่อ

สร้างท้องถิ่นให้เป็นรากฐานใหม่ของประชาธิปไตย (2552) และ แปรถิ่น เปล่ียนฐาน : สร้างการปกครอง

ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย (2552) ก็เสนอว่าสังคมควรประกอบด้วยองค์กรคั่นกลางระหว่างรัฐ

กับบุคคล อ านาจอธิปไตย อ านาจในการบริหาร หรือจัดการบ้านเมือง ไม่ควรผูกขาดหรือรวมศูนย์ไว้ที่รัฐ

ส่วนกลาง แต่เป็นอ านาจที่ช่วยกันรับถือเอาไว้และจัดการให้บริการสาธารณะ โดยกลุ่มต่าง ๆ ที่มากมาย

หลากหลายในสังคม ขณะนี้แนวคิดรัฐศาสตร์ตะวันตกได้หันกลับมารื้อฟื้นความคิดแบบนี้หลังจากที่ผู้คนเริ่ม

ตระหนักว่า ในยุคสมัยใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐไปหมดสังคมเป็นเพียงผู้รับบริการจากรัฐ กลายเป็น

สังคมที่พึ่งพิงรัฐแทบทุกอย่างอาจารย์ ดร.เอนก เสนอให้กลับมาให้ความส าคัญแก่องค์กรภาคสังคม แบบ

ส านักคิดพหุนิยมของอังกฤษ เชื่อว่าน่าจะท าได้มากเป็นพิเศษที่ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน หรือ “หมวดหมู่

ขนาดเล็ก” และเครือข่าย และโดยเฉพาะส าหรับสังคมไทยแล้ว ท้องถิ่นอภิวัฒน์ จะช่วยให้ประชาชนหลุดพ้น

จากระบบอุปถัมภ์หรือระบบเชิงดิ่ง ซึ่งครอบง าสังคมไทยอยู่ข้างบนมาช้านาน 

ในเรื่องความส าคัญของประชาสังคมหรือประชาคมนี้ หากเราถือตาม Antonio Gramsci (1891 – 

1937) คือถือว่าประชาคม (civil society) เป็นส่วนของรัฐ (state) ซึ่งไม่เกี่ยวกับการใช้การบังคับหรือกฎ

ทางการ แต่เป็นการสร้างการยินยอมเห็นชอบ (consent) ตามสมการของ Gramsci   state = political 

society + civil society หรือประชาสังคมคือการเมืองด้านวัฒนธรรม สถาบันวัด   สถาบันการศึกษา  สหภาพ

แรงงาน และองค์การอื่นทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และอุดมการณ์ มีความส าคัญเป็นพิเศษ ประชาชนและ

ชุมชนจะต้องพยายามเข้าครองความเป็นเจ้า (hegemony) ในสถาบันเหล่านี้แทนองค์กรวัฒนธรรมจารีต 

เส้นทาง ประเทศไทยสู่การเป็นสมัยใหม่แนววัฒนธรรมชุมชน หมายความว่าชาวบ้านสามัญ
สมาชิกหรือองค์ประกอบของชุมชนจะต้องถือว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่สถิตของวัฒนธรรมไทย พวก

เขา (หรือพวกเรา) จึงสามารถรวมกันเองโดยสมัครใจ เป็นครอบครัว เป็นชุมชน เป็นเครือข่าย และเป็น

ประเทศชาติได้ เส้นทางสังคมไทยแนววัฒนธรรมชุมชนจะต้องเป็นการกระท าร่วมกันเองของประชาชนและ

ของชุมชนเองในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาพและประเทศชาติ ไม่ใช่หวังพึ่งให้ผู้น าหรือรัฐเป็นผู้ท า จึง

ต้องมีการทบทวนแนวคิดพื้นฐานในสังคมไทย ก่อน พ.ศ. 2475 ชาวบ้านถูกถือว่าเป็นไพร่ และหลัง พ.ศ. 

2490 การเข้ามาของแนวคิด modernization ชาวบ้านก็ถูกถือว่าเป็นผู้ล้าหลังเป็นเพียงทรัพยากรแรงงานใน

ระบบทุนนิยม ต้องถูกท าให้ทันสมัย  เส้นทางวัฒนธรรมชุมชนจะต้องเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่าเหล่านี้ พลิกฟื้น

ศักดิ์ศรีและคุณค่าของชาวบ้านสามัญ สังเคราะห์และยกระดับวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นเป็นแกนกลางวัฒนธรรม

แห่งชาติ เช่น ความมีน้ าใจ ความเป็นชุมชน ความเข้มข้นของเครือญาติ ความประณีตสุนทรีย์ สังคมอุดม

ธรรม ความอยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งให้ความส าคัญแก่การศึกษาที่ชาวบ้านจะฟื้นประวัติศาสตร์ จิตส านึก และ

คุณค่าของเขา (เรา) และรับส่วนที่ก้าวหน้าจากโลกภายนอกมาต่อยอดวัฒนธรรมชุมชนอย่างเลือกสรร 

เม่ือมาถึงปัจจุบันเราคงจะต้องรีบเดินเส้นทางชุมชนสู่การเป็นสมัยใหม่เพราะเวลาได้ล่วงเลยมา 

สถาบันและวัฒนธรรมของชั้นน าคงจะต้องปรับตัวโดยเร็ว ประเทศรอบตัวเราได้เอกราชและหรือได้ปกครอง

ตัวเองแท้จริง และได้ก้าวไปบนเส้นทางการเป็นสมัยใหม่กันแล้ว พวกเขารู้สึกถึงปัญหาการเคยถูกกดทับจาก

มหาอ านาจต่างประเทศ ที่จะรอดพ้นได้ก็แต่โดยการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ และอยากจะย่นย่อเส้นทางนี้ให้สั้นที่สุด

ด้วย  ไทยเราโดยที่ไม่ได้เป็นอาณานิคม ท าให้ในระยะหลังเราเคยไม่รู้สึกถูกบีบคั้นมากในเรื่องนี้ แต่มาบัดนี้ 
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ตัวอย่างความปรารถนาอย่างแรงกล้า การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ และความส าเร็จที่เห็นได้จริง 

ของประเทศรอบข้าง จีน อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฯลฯ รับรู้จากแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสาร ท าให้

ผู้คนของเราทั้ง ประเทศเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบ อีกลักษณะส าคัญหนึ่งของโลกสมัยใหม่รอบตัวเราคือ

ความเร็วของการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์ ทุกอย่างมีรอบหมุนที่รวดเร็ว ความปรารถนาจะเป็นสมัยใหม่หรือ

เจริญพัฒนา มีกินมีใช้เป็นความรู้สึกของผู้คนส่งต่อถึงกันทุกระดับ จากชนชั้นกลางในเมืองไปถึงชาวบ้านใน

ชุมชนท้องถิ่น รัฐและวัฒนธรรมจารีตคงจะต้องปรับเปล่ียน ไม่ท าให้กระบวนการสู่สมัยใหม่ช้าหาก

ปรับเปล่ียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนชนชั้นกลางและชาวบ้าน ทั้ง ณ ระดับท้องถิ่น และที่ถักทอขึ้นมา ณ 

ระดับส่วนกลาง การเดินเส้นทางสู่การเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยก็จะเป็นพลังร่วมของผู้คนทุกส่วนของสังคม 

ไม่เกิดความขัดแย้งที่ส าคัญ การบรรลุสังคมสมัยใหม่จะมีโอกาสส าเร็จ และส าเร็จในเวลาสั้น 

ศาสตราจารย์ ดร. Alan Macfarlane อ้างจากการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท่านว่า การ

รวมตัวกันของพลเมืองเป็นชมุชนทางด้านตา่ง ๆ  เศรษฐกิจและอาชพี วัฒนธรรม วิชาการ การศึกษา กีฬา ฯลฯ 

ที่แต่ละชุมชนย่อย ๆ เป็นอิสระ เป็นสังคมพหุนิยม (pluralism) ที่หลากหลาย เป็นต้นก าเนินของสังคมสมัยใหม่ 

ในชุมชนอิสระเหล่านี้สมาชิกมีความเป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) แต่สมาชิกแต่ละคนก็มีเสรีภาพ ท่าน

ยกตัวอย่างจากการเกิดสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และญี่ปุ่น กล่าวคืออาจารย์ 

Macfarlane ให้ความเห็นว่าความจริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องต่างกันแบบสิ้นเชิงด ากับขาวของสังคมแบบ

ชุมชน Gemeinschafe ก่อนสมัยใหม่ที่ผู้คนร่วมกันด้วยอารมณ์และถาวร กับสังคมแบบผลประโยชน์ 

Gesellschafe ในสมัยใหม่ที่ผู้คนรวมกันด้วยจุดหมายเฉพาะและชั่วระยะหนึ่ง ตามที่เราเคยเรียนรู้มาจาก

ศาสตราจารย์ Ferdinand Tonnies 

 ศาสตราจารย์ Macfarlane เห็นว่าสังคมสมัยใหม่เกิดจากการมีขึ้นของชุมชนที่มีคุณสมบัติผสม คือ

ทั้งเพื่อจุดหมายบางประการ แต่สมาชิกของชุมชนก็มีความผูกพันด้วยอารมณ์และมีความถาวรด้วย ซึ่งอาจมี

แต่ต้นหรือพัฒนามากขึ้นเม่ือเวลาผ่านไป ความเป็นชุมชนที่อิสระในพื้นที่ต่าง ๆ และมิติต่าง ๆ ที่ผูกโยงเข้า

ด้วยกันโดยสมัครใจ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของสังคมประเทศชาติสมัยใหม่ชุมชนอิสระเป็นเง่ือนไขของการ

เกิดสมัยใหม่ ไม่ใช่ว่าสังคมสมัยใหม่ไม่มีชุมชนเพียงแต่ว่าชุมชนในสังคมสมัยใหม่ มีเจตนารมณ์ที่มาจากการ

ใช้เหตุผล (rational will) เพิ่มเข้ามา บวกกับเจตนารมณ์ด้วยอารมณ์ (essential will) รวมอยู่ด้วยกันใน

ชุมชนที่ประกอบกันเป็นสังคมสมัยใหม่    ชุมชนที่เป็นองค์ประกอบของสังคมสมัยใหม่จะมีลักษณะของ 

rational will มาก หรือ essential will มาก ก็สุดแล้วแต่ประวัติศาสตร์ การเกิดและพัฒนาการของกระบวน

การการเป็นสมัยใหม่ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและแต่ละประเทศ สอดคล้องกับ 

ศาสตราจารย์ Robert A. Nisbet (1913 - 1996) ก็มีความเห็นในลักษณะเดียวกันคือสังคมสมัยใหม่ไม่ว่าที่

ใดในโลกควรมีองค์ประกอบเป็นชุมชนย่อยที่อิสระ ไม่ใช่มีแต่ปัจเจกชน แต่ชุมชนย่อยจะมีลักษณะและ

คุณลักษณะผูกพันภายในอย่างไรย่อมแล้วแต่ประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างกันไป 

สังคมไทยประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นอิสระที่มีความเป็นชุมชนเข้มข้น มีวัฒนธรรมชุมชนเป็น

แกนกลางวัฒนธรรมของสังคม การเดินเส้นทางสู่การเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยที่เหมาะสม สมาชิกของ

สังคมปรารถนา และเป็นจริงได้ไม่ฝืนธรรมชาติ จึงควรเป็นเส้นทางบนการรักษาไว้ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอด

ชุมชนฟื้นที่ ชุมชนในมิติต่าง ๆ และเครือข่าย และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมชุมชนระดับภาคและประเทศชาติ 

หากเส้นทางนี้ประสบผลส าเร็จ สังคมไทยอนาคตจะเป็นกรณีของสังคมสมัยใหม่ที่มีความเป็นชุมชนเข้มแข็ง

ในองค์กรสังคมและในวัฒนธรรมของประเทศชาติทุกระดับ ชาวไทยมีความอบอุ่นทางจิตใจและมีเสรีภาพ 

พร้อมไปกับมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ  

สรุป  ประชาสังคมท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ แม้ว่ามี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ความเป็นรัฐ หรือ

ประเทศก็จ าเป็น ต้องมีส่วนกลาง โดยเฉพาะรัฐบาล จะต้องทั้งคิดน าหรือตอบสนอง การมีส่วนร่วมจากภาค
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ส่วนต่างๆ หน้าที่ส าคัญ ประการหนึ่ง ของการเป็นรัฐบาล ส่วนกลางจ าเป็นจะต้อง   คิด ระดม ให้เหมาะสมว่า 

การน าพาประเทศที่เสมอภาค ยุติธรรม ทั่วถึง และไม่เป็นภาระ แก่คนรุ่นต่อไป ควรท าอะไร โดยการมีทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้  

การพัฒนาประเทศต่อไปจะต้อง ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ 

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการ

บริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเป็นชุมชนสมัยใหม่ ต้องใช้จุดแข็ง

และศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมี

พันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆเพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ใน

สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ในปี 2558 ) 

 นอกจากนี้จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ

ยั่งยืน     โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้ง

เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ 

ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม)ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน

ตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง มี

โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการ

เสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้

ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้า

และการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างความม่ันคง

ด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่

ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกนั จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรา้ง

ความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูก

จิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

 

นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

การเป็นชุมชนสมัยใหม่ จะตอ้งอาศัยรัฐบาลเห็นชอบ ในการก าหนดนโยบาย ที่เหมาะสมคือ  

1.ทิศทางการพัฒนาประเทศในการสรา้งฐานของประเทศให้แข็งแรง 
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2. นโยบายการพัฒนาอยา่งบูรณาการโดยเอาพืน้ที่เป็นตัวตั้ง เนน้การ มีสัมมาชีพเตม็พื้นที่และ

วิสาหกิจชุมชน ให้กระทรวงพาณชิย์และ กระทรวงอตุสาหกรรมส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน กระทรวงการ

ท่องเที่ยว และกีฬา ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชน 

 

3. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยท า งานโดยเอาพื้นที่เป็นตวัตั้ง ให้มีอยา่ง น้อยหนึ่ง มหาวิทยาลัยทีท่ า 

งานสนับสนุน ความเข้มแข็งของพื้นที ่1 จังหวัด ให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดให้มีหลักสตูร “ชุมชนศึกษา 

ภาคปฏบิัต”ิ โดยส่งนักศึกษาทุกคนไปอยู่ และเรียนรู้ภาคปฏิบัต ิกับชุมชนเปน็เวลา สามเดือน  

 

4. ส่งเสริมให้มีกลไกประชา- สังคมในทุกจังหวัด และจัดงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาการอย่าง

บูรณาการผ่านกลไกประชาสังคม  

  

 5. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารของรัฐส่งเสริมให้มีสถาบันการเงิน ของชุมชนในระดับต าบลใน

ทุกต าบล และให้มีสถาบันการเงินของ ผู้ใช้แรงงาน ส า หรับเป็นเครื่องมือเชิงสถาบันเพื่อความม่ันคงใน 

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้ใช้แรงงาน  

 

6.  จัดสรรที่ท ากินให้ราษฎรที่ยากจนจ านวนมากที่สุด ครอบครัวละ 2-3ไร ่เพราะถ้าท า เกษตรยั่งยืน

จะเหลือกินเหลือใช้และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  

 

7.ให้กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้ชุมชนทุกชุมชนสามารถผลิตพลังงาน ทางเลือกหรือพลังงาน

ชุมชน อันจะช่วยให้เศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมดี และประหยัดพลังงานกระแสหลักเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

โดยรวม 

  

8. สนับสนุน การมีป่าชุมชนหรือการใช้ที่สาธารณะประโยชน์ประเภทต่างๆ ในทุกจังหวัด รวมทั้งการ

ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ จะแก้ไขความยากจนได้ ทั้งหมดสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างระบบสวัสดิการที่

ม่ันคงส าหรับประชาชน 

 

 9. ให้กลไกลการสื่อสารภาครัฐและอื่นๆสื่อสารยุทธศาสตร์ประชาสังคม  พัฒนาประเทศไทย ตาม

หลักการ และแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น 

 

10. ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีหรือค าสั่งนายกรัฐมนตรีเป็น ระเบียบหรือค าสั่งทางยุทธศาสตร์

ในยุทธศาสตร์ประชาสังคมประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ โดยมีกลไก และทรัพยากร

สนับสนุนให้ท า งานได้อย่างมีสมรรถนะและต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 3 

ครั้งที่เก้า กา้วมาหาชัยนาท 

 
ประชาสังคม 

 

ครั้งที่ เก้า ก้าวมาหาชัยนาท 

แหล่งประกาศใจ “ป๋วย” อวยแบกหาม 

พัฒนาชนบท หลากหลายขยายนิยาม 

ยังความงาม ร่องรอย ให้คล้อยตาม 

โลกเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน เวียนพินิจ 

ปรับความคิด ทัศนะใหม่ ใช้ตอบถาม 

ประเทศไทย ส่ีจุดศูนย์ อยา่งไรฉายวับวาม 

ควรผิดคล้ า มอือาชีพ รีบตรวจทาน 

แต่ละประเด็น ท าอยู่ หมู่ความหมาย 

เกี่ยวอยา่งไร ในยุทธศาสตร์ ที่วาดขาน 

“ประชาสงัคม” ต่อยอดถอดสมุทร 

ผ่านประสาน นอกประเดน็เป็นองค์รวม 

เคลื่อนงาน ทุกที่ ต้องมีพวก 

ตรวจผนวก พลังเราเกลาความหลวม 

ใช่ต่างกลุ่ม ต่าท า ต่างทะลุทะลวง 

ผลทั้งปวง จึงเห็น เป็น- อยู่- คือ 

ขอจงกลบัไป ใจครุ่นคิด 

ขอมวลมิตร หญิง - ชาย ต้ังใจถือ 

อดุมการณ ์ฝากไว้ ให้ร่ าลือ 

ว่าเราคือ นิยมไท 

 

 

 

9 มถินุายน 2560  

แฟนตาซรีีสอรท ์ ชยันาท  
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ภาคผนวก 4 

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

การส ารวจขอ้มลูกลุม่ องคก์ร ภาคประชาสงัคมระดบัภาค 

 

1. ความเปน็มา   

สืบเนื่องจากค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่  44/2559 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2559 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558    โดยบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุดนี้ คือ การ

สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม  เพื่อการพัฒนาสังคม 

ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ชุมชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคม ตามที่ในระเบียบฯ ได้ก าหนดไว้ที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงกิจการเพื่อสังคม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนด  

(2) จัดท าแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 

(3) สนับสนุนการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรภาค

ประชาสังคม การจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม และการจัดท านโยบายสาธารณะ

ที่เสนอโดยองค์กรภาคประชาสังคม 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน

โครงการและกิจกรรม ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(5) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบทบาท

ขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศ  

(6) รายงานผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรีทราบปีละหนึ่งครั้ง  

ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม 

(คสป.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสามชุด ได้แก่ ด้านแผนงานการส่งเสริม ฯ ด้านการศึกษาและพัฒนา

กฏหมาย ฯ และด้านการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม  

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูล ฯ มีหน้าที่ประการหนึ่ง คือก าหนดกรอบแนวทางเพี่อการ

ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม    เพื่อเพิ่มความเข้าใจปรากฏการณ์

สถานภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่จะน าไปใช้เป็นฐานการค้นหาทุนทางสังคม และเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมบทบาทและสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม  

อีกทั้งในช่วงปี 2558 – 2559  คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย ได้ด าเนินงาน

ตามภารกิจในการจัดประชุมแลกเปล่ียนแกนน าเครือข่าย ในระดับภาคทุกภาครวมทั้งการสนับสนุนให้แต่ละ

ภาคได้มีเวทีทบทวนมองสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ กลุ่ม คน องค์กร ที่มีการขับเคล่ือนงานในพื้นที่ ตลอดจน

มองทิศทางการท างานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ผลที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ได้

ช่วยท าให้ภาคต่างๆมีการพบปะคนท างานภาคประชาสังคม สร้างพื้นที่เรียนรู้สื่อสารระหว่างเครือข่ายทั้งใน

ระดับจังหวัดและภาคและมีชุดข้อมูล ที่จะเป็นต้นทุนในการท างานพัฒนาสังคม และเพื่อให้เกิดผลทางการ
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ปฏิบัติการ  ได้มีโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วม

ขับเคล่ือนสังคมสุขภาวะ เพื่อสานต่อการท างานให้เกิดผลงานรูปธรรม  ดังนั้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ส ารวจข้อมูลกลุ่ม องค์กร ภาคประชาสังคมครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะพัฒนางานให้เป็นรูปธรรม  โดยการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูล

และส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือขา่ยภาคประชาสังคม และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ93  ในการ

พัฒนางานข้อมูลให้เป็นพื้นฐานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคม  น าไปใช้

วางแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม 

2.วตัถปุระสงค ์ 

2.1   เพื่อส ารวจข้อมูลกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีการปฏิบตัิการพัฒนาในระดับจังหวัด ภาค

ต่างๆ  

2.2   เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาการด าเนินงานในพื้นที่ ของกลุ่มองคก์รภาคประชาสังคมใน

จังหวัดตา่งๆ 

2.3  ระดมข้อเสนอภาคประชาสังคมต่อบทบาทการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 

3.กลุม่เปา้หมาย 

ผู้แทนเครือขา่ยภาคประชาสังคมภาคต่างๆ  76 จังหวัด   

คณะท างานดา้นการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม   

คณะท างานโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเขม้แข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ฯ  

ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร  

4.วนั เวลา สถานที ่

 กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2560 

5.ผูร้บัผดิชอบ  

โครงการสานพลังนโยบายสง่เสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อรว่มขับเคล่ือนสังคม

สุขภาวะร่วมกบัคณะอนกุรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแขง็องค์กรและเครือขา่ยภาค

ประชาสังคม และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

6.ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

ชุดข้อมูลพื้นฐานองคก์รเครอืข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดตา่งๆทัว่ประเทศ  

ความร่วมมือภาคีเครือขา่ยภาคประชาสังคมที่จะร่วมกันขับเคล่ือนตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ี

การเป็นหุ้นส่วนภาคประชาสังคมและภาครฐั ในการปรบัทัศนคตแินวคิดการท างานพัฒนาสังคม บน

ฐานความรว่มมือแลการสนบัสนุนที่จะส่งผลให้เกิดรูปธรรมของการท างาน 

 

 

 

 

 

                                                           
93 ทีช่่วยท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคมในการขบัเคลือ่นงานตามภารกิจ  
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ภาคผนวก 5  

แบบส ารวจขอ้มลูกลุม่องคก์รภาคประชาสงัคม 

 

เรยีน  กลุม่ องคก์ร เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม  

              โครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคล่ือน

สังคมสุขภาวะ  ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและ

เครือข่ายภาคประชาสังคม  ได้ด าเนินงานตามกรอบภารกิจที่มีหน้าที่ประการหนึ่ง คือก าหนดกรอบแนวทาง

เพี่อการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม    เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

ปรากฏการณ์สถานภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่จะน าไปใช้เป็นฐานการค้นหาทุนทางสังคม และเป็น

แนวทางในการส่งเสริมบทบาทและสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม    จึงได้จัดให้มีการส ารวจข้อมูลกลุ่ม 

องค์กร ภาคประชาสังคม   ที่จะพัฒนางานฐานข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ในการร่วมพัฒนางานข้อมูลให้เป็นพื้นฐานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 

น าไปใช้วางแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม 

           โดยการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรภาคประชาสังคม       ตลอดจนการประเมินสถานการณ์การ

ด าเนินงานในพื้นที่  เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนประเด็นปัญหา จากองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่

มีการด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายอยู่ และมีลักษณะของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะ

เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา ประกอบการท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค

ประชาสังคม พ.ศ. 2558 ต่อไป   และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว   จึงได้

ด าเนินการรวบรวมและประมวลข้อมูลปฐมภูมิโดยตรงจากองค์กร และ/ หรือองค์กรเครือข่ายในแต่ละภาค   

อย่างไรก็ดี การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานนั้น   ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

องค์กร และ/หรือองค์กรเครือข่ายของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้     

             คณะท างานฯ  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการร่วมกระบวนการส ารวจข้อมูล

องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

โครงการสานพลงันโยบายสง่เสรมิความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสงัคม 

เพือ่รว่มขับเคลือ่นสงัคมสขุภาวะ 

รว่มกับ 

คณะอนุกรรมการดา้นการจดัท าฐานข้อมลู 

และสง่เสรมิความเข้มแขง็องค์กรและเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม  

 

ขอขอบคณุในความรว่มมอื   มกราคม  2560 
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แบบส ารวจขอ้มลู กลุม่องคก์รภาคประชาสงัคม 

 

1. ชือ่องคก์ร  

ชื่อภาษาไทย...............………………………………………………………………………… 

ชื่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................………… 

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. ..................................... 

สถานภาพองคก์ร (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

( ) จดทะเบียนเป็นนติิบุคคล     เป็นมูลนธิิ  เมื่อป ีพ.ศ. …..…   เป็นสมาคม  เมื่อปี พ.ศ. ………  

( ) ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล 

( ) ขึ้นทะเบยีนองค์กร    

        (1) กับหน่วยงาน / กระทรวง ………..……………………..…….… เมื่อปี พ.ศ. ……..…… 

        (2) กับหน่วยงาน / กระทรวง ………..……………………..…….… เมื่อปี พ.ศ. …….….… 

        (3) กับหน่วยงาน / กระทรวง ………..…………………………...… เมื่อปี พ.ศ. ………..… 

 

2. สถานทีต่ัง้และทีอ่ยูต่ดิตอ่ขององคก์ร 

เลขที…่………หมู่ที่……… ซอย………………………….ถนน……………………………….… 

ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต…………….………จังหวัด ………………..…....          

รหัสไปรษณีย์ ……………..โทรศัพท…์……………….…..….……โทรสาร……..……...............

อีเมล์…………………………………….….…. เว็บไซต…์…………………….………………… 

เฟซบุก๊องคก์ร ………………………..……….ไอดีไลน์ขององค์กร…………..….………………  

 

แผนที่องค์กร 
 

(กรณุาระบุทิศ / พิกัด XY ถา้มี) 

 

 

 

 

 

X ……………… 

Y ……… 

 

3. ผูบ้รหิาร / ผูป้ระสานงาน 

3.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหารองค์กร (นาย / นาง / นางสาว )……………………….………………………..

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………..….…………… 

โทรศัพท์มือถอื……………….……………อีเมล์ …………………………………………………… 



องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการการสร้างพื้นท่ีหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รายงานผลการศึกษาการจัดท าฐานขอ้มูลและส่งเสริมความเขม้แข็งเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 

193 

เฟซบุก๊ …………………………………….……  ไอดีไลน์………………..…………...………..… 

3.2 ชื่อ-สกุลผู้ประสานงานองค์กร (นาย / นาง / นางสาว )…………………………….…………….

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………..….…………… 

โทรศัพท์มือถอื……………….……………อีเมล์ …………………………………………………… 

เฟซบุก๊ …………………………………….……  ไอดีไลน์………………..…………...………..… 

 

4. ประวตัขิององคก์รโดยสงัเขป 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

.............................................................................................................................................. 

 

5. วตัถปุระสงคข์ององคก์ร   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…… 

 

6. กจิกรรมและผลงานทีโ่ดดเดน่ดา้นประชาสงัคมขององคก์รในปจัจบุนัและอดตี  
 

ป ีพ.ศ. กจิกรรมและผลงานทีโ่ดดเดน่ดา้นประชาสงัคม 

  

 

  

 

  

 

7. สือ่เผยแพรง่านองคก์ร  

      สิ่งพิมพ ์ ระบ…ุ………………………………………………………………..…………….. 

      สื่อออนไลน ์ ระบ…ุ……………………………………………………………………...….. 

      สื่อวทิย ุ ระบ…ุ………………………………………………………………..…………….. 

      สื่อโทรทัศน ์ ระบ ุ…………………………………………………………………………… 

      อื่นๆ  ระบ ุ…………………………………………………………………………………… 
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8. ประเภทงานการด าเนนิกจิกรรมขององคก์ร  จดัอยูใ่นกลุม่ประเดน็ใด  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เด็ก / เยาวชน / ครอบครัว   คนพกิาร      สุขภาพ         ผู้บริโภค   

  ผู้สูงอายุ       เกษตรกรรม   เอดส ์   

  คนไร้รัฐ / คนไทยพลัดถิน่       ชนเผา่ / กลุ่มชาติพันธุ์   

  ผู้หญิง / ความหลากหลายทางเพศ      ชุมชนเมือง / คนจนเมือง / คนไร้บา้น     

  สื่อ / การศึกษา / วัฒนธรรม         สิทธิมนุษยชน /การเมืองประชาธิปไตย     

  แรงงาน (แรงงานอพยพ / แรงงานขา้มชาติ / แรงงานนอกระบบ / แรงงานอตุสาหกรรม / ฯลฯ)  

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ที่ดิน น้ า ป่า ทะเล  ชายฝั่ง อากาศ ความหลากหลายทาง    

     ชีวภาพ  มลพษิอุตสาหกรรม  พลังงานทางเลือก  ผังเมือง) 

  อืน่ๆ ระบุ …………………………………………………………………….…………………. 

9. ภารกจิหลกัหรอืกจิกรรมหลกัทีอ่งคก์รด าเนนิการ  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การรณรงค์ / ผลักดันนโยบาย / กฎหมาย  การจัดการความรู ้/ องคค์วามรู ้/ การศึกษาวิจัย 

 การผลิตและพัฒนาสื่อ / การเผยแพร ่  การฝกึอบรมในด้านตา่งๆ 

 ให้ทุน / สนับสนนุการเงนิ    ให้ค าแนะน า / ปรึกษาปญัหา 

 การระดมทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการผูข้าดโอกาส  

 อนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาต ิ/ สิ่งแวดล้อม  รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม 

 สรา้งรูปธรรมในพื้นที ่และงานพฒันาทางเลือกในการพัฒนา 

 การพัฒนาองคก์รและเครือข่าย / ส่งเสริมการร่วมกลุม่ / ประสานงาน 

 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน / พทิักษ์สิทธิและผลประโยชนข์องชุมชน 

 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………… 

 

10. พืน้ทีป่ฏบิตังิานและพืน้ทีร่ปูธรรมตวัอยา่ง  ตน้แบบ  หรอืแหลง่เรยีนรู ้  

10.1 พืน้ทีป่ฏบิตังิาน (หมูบ่า้น  ต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั  ภมูนิเิวศน ์ ภมูสิงัคม  ภาค ประเทศ และอืน่ๆ)   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10.2 พืน้ที ่/ ภาคคีวามรว่มมอื / รปูธรรมทีเ่ปน็การเรยีนรูง้านพฒันาในดา้นตา่งๆ   

(ศูนย์เรียนรูเ้กษตรอนิทรีย ์ กลุ่มสวัสดกิาร  การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ การฝกึอบรม   

การจัดการการความรู้ดา้นตา่งๆ  ฯลฯ   ให้ระบขุ้อมูล) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. ผลงาน / กจิกรรมดา้นนโยบายสาธารณะทีป่รากฏ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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12. แหลง่ทนุสนบัสนนุการด าเนนิงาน 

หน่วยงานภาครฐั ………………………………………………………………………………….. 

หน่วยงานต่างประเทศ…………………….……………………………………………………….. 

อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่พบในการด าเนินงานภาคประชาสังคม  (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)     

o 1. มีการท างานแบบแยกส่วนประเด็นงาน ต่างคน ต่างท า ความคิด ความเชื่อ  ขาดการบูรณาการงานแบบองค์รวม

ร่วมกัน   

o 2. ขาดทักษะ การบริหารจัดการโครงการ องค์กร แบบมืออาชีพ  

o 3. การขาดแคลนทรัพยากร บุคลากร ทุน ในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถท างานอย่างต่อเนื่อง   

o 4. ขาดการทบทวน หล่อหลอมอุดมการณ์ร่วมกัน สร้างจิตส านึกร่วมกัน ในขบวนงานพัฒนา  

o 5. มีลักษณะการท างานที่ขาดการจัดตั้งองค์กรประชาชน ท างานเชิงกิจกรรมมากกว่าการเข้าไม่ถึงทรัพยากร ยึด

ผลประโยชน์กลุ่มตนมากกว่ามากปัญหากลุ่มเป้าหมาย   

o 6. อื่นๆ ………………………………………………………………………………….. 

 

14. ความตอ้งการการสนบัสนนุเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งภาคประชาสังคม (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)     

o 1.การสนับสนุนให้เกิดกองทุนพัฒนาทางสังคม ให้เกิดขึ้นในระดับจังหวัด ภาค เพื่อ การสนับสนุนสอดคล้องบริบท

ของพื้นที ่

o 2.มีการติดตาม ส่งเสริมให้มีเวทีพบ ปะ ทบทวน แลกเปลี่ยน สม่ าเสมอในระดับจังหวัด ภาค  ประเทศ  

o 3.การพัฒนาศักยภาพ เทคนิคต่างๆ ทั้งด้านแนวคิด การวิเคราะห์ และทักษะการท างานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   

o 4. การส่งเสริมการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นทายาทของนักปฏิบัติการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง    

o 5. การน าเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคนิคใหม่ๆ  เข้ามาประยุกต์และปรับใช้เพื่อหนุนเสริมการท างาน 

o 6. อื่นๆ …………………………………………………………………………………….. 

 

15. ข้อเสนอการด าเนินงานภาคประชาสังคมในอนาคต (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  

o 1.ภาคประชาสังคมควรมีการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้งานมีคุณค่าและความหมายยิ่งขึ้น เป็นสถาบันที่มีองค์

ความรู้ชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ถึงจะเป็นองค์กรเล็กๆ ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้มีความชัดเจน และมีการ

จัดการที่ดี 

o 2.ภาคประชาสังคมควรร่วมมือกันเป็นเจ้าของและหุ้นส่วนร่วมกับภาคีอื่นๆ ค้นหารูปแบบการขับเคลื่อนงานที่ไม่ยึด

ติดโครงสร้าง สามารถท างานร่วมกัน คิดค้นรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ กับสังคมกับภาคธุรกิจ และกับหน่วยงาน

ต่างๆ 

o 3.ผลักดันนโยบายให้องค์กรอิสระต่างๆ มีบทบาท มีแผนงานในการสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ชัดเจน 
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o 4.มีการสร้างพื้นที่กลาง การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์สถานการณ์ทึ่ภาคประชาสังคมเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

o 5.  สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จะต้องแปรงานสู่การปฏิบัติ สร้างรูปธรรมทางเลือกให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ยกระดับการท างานในพื้นที่ เป็นชุดความรู้

การพัฒนา ที่สามารถยกระดับสู่การรณรงค์ทางนโยบาย  

o 6.อื่นๆ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุในความรว่มมอื  

โครงการสานพลังนโยบายสง่เสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม 

เพื่อร่วมขับเคล่ือนสังคมสขุภาวะ   

ร่วมกับ  คณะอนุกรรมการดา้นการจัดท าฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กร 

และเครือขา่ยภาคประชาสังคม   
 

ชื่อผู้ส ารวจข้อมูล………..…………….…………… โทร.………….……… วันที่ส ารวจ...................... 

 

ภาคผนวก 6   
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รูจ้กั สถาบนัสง่เสรมิภาคประชาสงัคม  

 

ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสังคมไทย คือ สังคมแห่งการบริจาค โดยเฉพาะการบริจาคเงินเพื่อการกุศล

จ านวนหลายหม่ืนล้านบาทต่อปี นี้ไม่นับว่ามีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนผ่านกองทุนต่างๆในกระทรวง 

กรม กอง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมอีกจ านวนไม่น้อย แต่นั้นเองเม่ือน าจ านวนเงินดังกล่าวมาพิจารณา ก็จะ

เห็นได้ว่า เป็นสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่เม่ือเทียบกับ “ขนาดของปัญหาสังคม” ที่ความเหล่ือมล้ า ความไม่เป็นธรรม 

โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับคนเล็กคนน้อยนับวันจะถ่างขยายกว้างออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ล าพังเพียงเงินบริจาคหรือ

งบประมาณจากภาครัฐ นี้จึงย่อมไม่เพียงพอ ดังนั้นการขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดกองทุนเพื่อใช้ในการด าเนินงาน

ขององค์กรภาคประชาสังคมโดยตรง จึงเป็นภารกิจส าคัญยิ่งยวด 

ในหลายปีที่ผ่านมาจึงมีความพยายามของหลายหน่วยงาน เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม 

(Social Investment Fund : SIF) มูลนิธิกองทุนไทย ฯลฯ ในการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เป็น

เครื่องมือส าคัญในการท างานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่มุ่งผลไปยังประชาชนเป็นหลัก  

รูปธรรมส าคัญของการขับเคล่ือนเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2554 มีมติสมัชชาปฏิรูปประเทศ

ไทยครั้งที่ 1 ให้มีการน าเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเข้ากองทุนด้านสังคมของรัฐ จึงได้เกิด

ขบวนการท างานร่วมกันของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมขึ้นมา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดกองทุนภาค

ประชาสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  

พ.ศ.2555 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในกลุ่มที่ท างานด้านประชากร และ

ต่อมาได้เชื่อมไปถึงเครือข่ายของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จนเกิดเป็น

ขบวนขับเคล่ือนการสร้างกองทุนภาคประชาสังคมและกฎหมายส่งเสริมภาคประชาสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคล่ือน 

(ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสลากเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุน

ให้มีการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารกองทุนที่เหมาะสม กลไกระบบการคลังเพื่อ

สังคม รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือนและการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภาคประชาสังคม  

พ.ศ.2558 เกิดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มี

คณะกรรมการ เรียกว่า “คสป.” และอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดกฎหมาย แผน

ยุทธศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลขององค์กรภาคประชาสังคม 

พ.ศ.2559 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคล่ือน

นโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2557 และได้มีการ

ประชุมหารือ เรื่องแนวทางการจัดตั้ง “สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)” ขึ้นมา เพื่อเป็นกลไกในการ

ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแขง็องค์กรภาคประชาสังคม และการเป็นระบบสนับสนุนในการเสริมกระบวนการ

ท างานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2558  
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พ.ศ.2560 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคล่ือนจึงได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “สถาบัน

ส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)” ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

กองทุนไทยเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เชื่อมประสานการท างานของเครือข่ายฯ เพื่อการ

ขับเคล่ือนงานร่วมกันในกิจกรรมหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ในการสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กรภาคประชาสังคม, การพัฒนาและเสริมศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมและคนท างานภาคประชา

สังคม , การส่งเสริมให้นักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ได้มาท างานภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ

ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนการท างานขององค์กรภาคประชาสังคม 
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