
 ประเทศไทย 
 

ดชันีการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทย 2017  1 

Capital: Bangkok 

Population: 68,414,135 

GDP per capita (PPP): $17,900 

Human Development Index: High (0.755) 

Freedom in the World: Not Free (32/100) 

 

 2017 ความย ัง่ยนืของประชาสงัคมในประเทศไทย: 4.7 

 

ประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรฐับาลทีน่ าโดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ตัง้แตม่กีารรฐัประหารเมือ่เดอืนพฤษภาคม ปี 2014  

และมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัใหม่เมือ่เดอืนเมษายน 2017 โดยมเีนือ้หาทีมุ่่งจ ากดัอ านาจของพรรคการเมอืงและสง่เสรมิอ านาจของ

สถาบนัทีไ่ม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน มาตรา 265 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนัระบุให ้คสช. คงอ านาจตอ่ไปจนกวา่ประเทศไทยจะมี

รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ และค าสัง่หวัหนา้ คสช. ภายใตม้าตรา 44 ของรฐัธรรมนูญฉบบัช ัว่คราว ปี 2014 ก็จะมผีลบงัคบัใชจ้นกวา่รฐับาล

ใหม่จะด าเนินการยกเลกิตามกระบวนการ ก าหนดการการเลอืกตัง้ท ั่วไปสภาผูแ้ทนราษฎรคอืปลายเดอืนกมุภาพนัธ ์ปี 2019 ทัง้นีท้ีผ่่านมามกีาร

ประกาศเลือ่นการเลอืกมาแลว้หลายคร ัง้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณเสด็จขึน้ทรงราชยต์ ัง้แตช่ว่งปลายปี 2016 หลงัการ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช แตก่็ยงัไม่มกีารจดัพธิรีาชาภเิษก ( ณ สิน้ปี 2017)      

ความตรงึเครยีดทางการเมอืงระหวา่งกลุม่คนเสือ้แดง (ผูส้นับสนุนอดตีนายกรฐัมนตรทีกัษิณ ชนิวตัร) และกลุม่คนเสือ้เหลอืง (ผูต้อ่ตา้นตระกลูชนิ

วตัร) ยงัคงด าเนินตอ่ไป แตก่็ไม่เกดิการเผชญิหนา้ใดๆ ในปี 2017 เน่ืองจาก คสช. มกีารควบคมุกจิกรรมทางการเมอืงอยา่งเขม้งวด ดา้น

สถานการณใ์นสามจงัหวดัชายแดนใต ้ความขดัแยง้ทีย่ดืเยือ้ระหวา่งรฐับาลชาตนิิยมไทย-พุทธ และกลุม่แบ่งแยกดนิแดนมลาย-ูมุสลมิยงัด าเนิน

ตอ่ไป ตัง้แตปี่ 2004 มจี านวนผูเ้สยีชวีติจากความขดัแยง้นีก้วา่ 7,000 ราย โดยในปี 2017 มผีูเ้สยีชวีติ 235 ราย 

แมว้า่รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่จะมกีารยนืยนัสทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออก แตก่ารปราบปรามและด าเนินคดทีางกฎหมายกบัฝ่ายตรงขา้มทาง

การเมอืงโดยรฐับาล ผ่านการใชค้ าสัง่หวัหนา้ คสช และมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญฉบบัช ัว่คราวปี 2014 ยงัคงด าเนินตอ่ไป แมว้า่สถติจิะลดลง

เมือ่เทยีบกบัปี 2016 นักวชิาการ นักกจิกรรม และนักการเมอืงฝ่ายสนับสนุนประชาธปิไตยยงัคงถกูคมุชงัในเรอืนจ า หรอืตอ้งลีภ้ยัไปอยู่

ตา่งประเทศ มหีลายคนทีถ่กูด าเนินคดใีนขอ้หาละเมดิกฎหมายหมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิฯ์ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112) ทีก่ าหนด

โทษทางอาญาแกผู่ท้ีห่มิน่ประมาท ดูหมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ รชัทายาท หรอืผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

ประเทศไทยถกูจดัใหอ้ยูใ่นฐานะประเทศรายไดร้ะดบักลางคอ่นขา้งสงู ในปี 2017 เศรษฐกจิของประเทศเตมิโตทีร่อ้ยละ 3.9 ซึง่เป็นอตัราทีส่งูทีส่ดุ

นับตัง้แตปี่ 2012 – แตก่็ยงัเป็นอตัราทีต่ ่าทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัของประเทศรายไดป้านกลางในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ืน่ๆ – ปัจจยัทีห่นุน
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การเตบิโตไดแ้ตก่ารบรโิภคภายในและภาคการทอ่งเทีย่วทีแ่ข็งแกรง่ เน่ืองจากผลผลติมวลรวมประชาชาตติอ่หวัของประเทศไทยสงูกวา่คา่เฉลีย่

ของภมูภิาค ผูส้นับสนุนเงนิทนุจงึหนัไปใหค้วามส าคญักบัประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค อาท ิกมัพูชา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนามแทน 

การทจุรติในภาครฐัยงัคงเป็นปัญหาของประเทศ ในการจดัอนัดบัของดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perception Index - CPI) โดย

องคก์รเพือ่ความโปรง่ใสนานาชาตใินปี 2017 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่96 จากทัง้หมด 180 ประเทศ ได ้37 คะแนน ดขีึน้จากปี 2016 ทีไ่ด ้35 

คะแนนเพยีงเล็กนอ้ย รฐับาลทหารมคีวามโปรง่ใสและการรบัผดิ-รบัชอบทีจ่ ากดั อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากความถดถอยดา้นสทิธ ิการขาดการ

ตรวจสอบถว่งดลุ และการปราศจากซึง่ฝ่ายคา้นทางการเมอืง  

ความยัง่ยนืของภาคประชาสงัคมไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัในปี 2017 แมว้า่คะแนนดา้นสมรรถนะขององคก์รโดยรวมจะลดลง ขอ้ทา้ทาย

หลกัของภาคประชาสงัคมยงัอยูท่ีค่วามสามารถในการอยูร่อดทางการเงนิและสมรรถนะขององคก์ร แมว้า่ภาคประชาสงัคมยงัคงประสบอุปสรรค

ดา้นการรณรงคอ์ยา่งตอ่เน่ือง แตโ่ครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้มก็ประสบความส าเรจ็ใหเ้ห็นไดใ้นหลายโครงการ อาท ิการ

เคลือ่นไหวตอ่ตา้นการสรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิทีอ่ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จนน าไปสูก่ารประกาศเลือ่นการกอ่สรา้งเพือ่ท าการศกึษาเพิม่เตมิ  

หน่วยงานกลไกของรฐับาลยงัมทีศันคตทิีค่อ่นไปทางลบตอ่ภาคประชาสงัคมจากความไม่ไวเ้นือ้เช ือ่ใจ องคก์รภาคประชาสงัคมทีว่พิากษว์จิารณ์

การท างานของรฐับาล หรอืทีท่ างานในประเด็นอ่อนไหว เชน่ สถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต ้สทิธมินุษยชนและประชาธปิไตย ขอ้

พพิาทดา้นทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ มกัตกเป็นเป้าของการควบคมุตรวจสอบ และด าเนินคดโีดยรฐับาล แตใ่นอกีฟากหน่ึง องคก์รภาคประชา

สงัคมทีท่ างานกบักลุม่เปราะบางอยา่งเชน่ กลุม่ผูห้ญงิ เด็ก ผูพ้กิาร ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ และผูส้งูอายุ มกัท างานรว่มกนักบัรฐับาลได ้

ราบรืน่กวา่  

ภาคประชาสงัคมในประเทศไทยประกอบไปดว้ยกลุม่หรอืองคก์รในหลากหลายรปูแบบ เชน่ องคก์รพฒันาเอกชน หรอื เอ็นจโีอ, มูลนิธ,ิ สมาคม, 

สโมสร, และวสิาหกจิเพือ่สงัคม นอกจากทีก่ลา่วไปแลว้ยงัมอีงคก์รพฒันาเอกชนทีส่นับสนุนงานโดยภาครฐั (government-organized NGO) 

เชน่ เครอืขา่ยประชารฐั และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น ทีป่ฏบิตังิานในระดบัอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ เน่ืองจากองคก์รภาคประชา

สงัคมมรีปูแบบทีห่ลากหลาย การขึน้ทะเบยีนองคก์รจงึกระจายไปตามหน่วยงานทีเ่หมาะสมตา่งๆ เชน่ กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เป็นตน้ เราจงึไม่มแีหลง่ขอ้มูลเกีย่วกบัขนาดของภาคประชาสงัคมไทยทีแ่น่ชดัและตรงกนั อยา่งไรก็ด ีตาม

รายงานของกระทรวงมหาดไทยทีจ่ดัท าขอ้มูลระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2016 ถงึ 31 มนีาคม 2017 ประเทศไทยมมูีลนิธแิละสมาคมทีจ่ดทะเบยีน

กบักระทรวงกวา่ 27,000 องคก์ร  

 

 

 

สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย: 5.1 

สภาพแวดลอ้มทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคประชาสงัคมในประเทศ

ไทยในปี 2017 ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั ซึง่ยงัถอืเป็น

อุปสรรคตอ่การท างานของภาคประชาสงัคมตอ่ไป 

แมว้า่จะยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะทีบ่งัคบัใชก้บัการท างานของภาคประชา

สงัคม แตร่ฐัธรรมนูญฉบบัปี 2017 ก็มเีนือ้หาหลายมาตราทีส่นับสนุน

การท างานของภาคประชาสงัคมทางออ้ม เชน่ มาตราทีก่ าหนดให ้
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รฐับาลมหีนา้ทีใ่นการปกป้องศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเทา่เทยีม รฐับาลตอ้งใหก้ารสนับสนุนตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติ

ของเด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้และบุคคลดอ้ยโอกาสอืน่ๆ และทีส่ าคญัทีส่ดุ รฐับาลตอ้งรบัประกนัและปกป้องรกัษาไวซ้ ึง่สทิธใิน

การสมาคม การแสดงความคดิเห็น และการชมุนุม อยา่งไรก็ด ีรฐัธรรมนูญฉบบัปี 2017 ก็มเีนือ้หาบางมาตราทีม่ปัีญหากบัการท างานของภาค

ประชาสงัคมยกตวัอยา่งเชน่มาตราที ่44 วรรค 2 ทีร่ะบุวา่ การจ ากดัเสรภีาพจะกระท ามไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายที่

ตราขึน้เพือ่รกัษาความมั่นคงของรฐั ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่คุม้ครองสทิธหิรอื

เสรภีาพของบุคคลอืน่  นอกจากน้ันแลว้ รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ยงัคงอ านาจของ คสช. จนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้ท ัว่ไปสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและ

จดัตัง้รฐับาล และค าสัง่หรอืกฎหมายทีอ่อกโดย คสช. จะมผีลบงัคบัใชต้อ่ไปจนกวา่จะมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิ ซึง่ถอืเป็นขอ้จ ากดัส าหรบัการ

ท างานภาคประชาสงัคม   

รปูแบบทีแ่พรห่ลายทีส่ดุขององคก์รภาคประชาสงัคมคอืมูลนิธแิละสมาคม ซึง่ขึน้ทะเบยีนจดแจง้กบัส านักงานเขต หรอืทีว่า่การอ าเภอภายใต ้

กระทรวงมหาดไทย ขณะทีอ่งคก์รในรปูแบบอืน่ๆ เลอืกจดทะเบยีนกบัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นหน่ึงเพือ่การเขา้ถงึเงนิทนุในการท างาน 

ตวัอยา่งเชน่องคก์รทีท่ างานดา้นสทิธมินุษยชนมกัเลอืกจดทะเบยีนกบักระทรวงยตุธิรรม ขณะทีอ่งคก์รทีเ่นน้ดา้นการพฒันามกัเลอืกจดทะเบยีน

กบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์และองคก์รทีจ่ดทะเบยีนกบักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานประเด็นของตนมจี านวน

เพิม่ขึน้ เน่ืองจากไม่จ าเป็นตอ้งยืน่หลกัทรพัยเ์ป็นเงนิประกนัจ านวน 200,000 บาท เหมอืนกบัการขึน้ทะเบยีนกบักระทรวงมหาดไทย 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนองคก์รไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใดในปี 2017 แตห่ลายองคก์รลงความเห็นวา่ขัน้ตอนการจดทะเบยีน

สะดวกและรวดเรว็ขึน้ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาประสทิธภิาพของหน่วยงานรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรก็ดยีงัมอีีกหลายองคก์รทีป่ระสบความ

ยากล าบากในการจดทะเบยีน สว่นหน่ึงมาจากความไม่คุน้เคยกบัระบบและระเบยีบวธิทีางราชการ และบางคร ัง้ก็ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของเจา้

พนักงานรายบุคคล ยกตวัอยา่งเชน่ กลุม่พนัธมติรบุคคลขา้มเพศกลุม่หน่ึงประสบปัญหาในการขึน้ทะเบยีนกบัทีว่า่การอ าเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย แตก่ลบัจดทะเบยีนไดส้ าเรจ็เมือ่น าเร ือ่งไปด าเนินการกบัทีว่า่การของอ าเภออืน่ ทัง้นี ้กฎหมายอนุญาตใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคม

สามารถยืน่ค ารอ้งตอ่ศาลปกครองไดใ้นกรณีทีไ่ดร้บัการปฏเิสธการจดทะเบยีน 

ประเทศไทยไม่มขีอ้บงัคบัทางกฎหมายใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมตอ้งขึน้ทะเบยีนกบัรฐับาล และหลายองคก์รโดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ใตก็้เลอืกไม่จดทะเบยีนเน่ืองมาจากความไม่คุน้เคยกบักระบวนการ ไม่ม/ีไม่ตอ้งการแสดงเงนิประกนัการจดทะเบยีนจ านวน 200,000 บาท และมี

ความเสีย่งในการตกเป็นเป้าตรวจสอบของรฐับาลมากขึน้ แมแ้หลง่ทนุหรอืผูส้นับสนุนเงนิทนุมกัมขีอ้ก าหนดใหอ้งคก์รทีร่บัทนุตอ้งจดทะเบยีนกบั

ภาครฐั แตอ่งคก์รทีไ่ม่จดทะเบยีนก็ยงัสามารถรบัทนุท างานได ้ผ่านการรบัทนุโครงการยอ่ยจากองคก์รทีจ่ดทะเบยีน   

ในปี 2017 ส านักนายกรฐัมนตรไีดแ้ตง่ตัง้คณะพจิารณารา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม ซึง่เนน้การก าหนดนิยาม

ภาคประชาสงัคมใหช้ดัเจน จดัตัง้หน่วยงานภาคใตก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยเ์พือ่สนับสนุนการท างานขององคก์รภาค

ประชาสงัคม และจดัตัง้กองทนุประชาสงัคม อยา่งไรก็ด ีรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วไดร้บัเสยีงวพิากษว์จิารณอ์ย่างมาก โดยเฉพาะในเร ือ่งทีภ่าค

ประชาสงัคมไม่สามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามหมายในการรา่ง และรา่ง พรบ.ดงักลา่วมุ่งเนน้ทีจ่ะควบคมุการท างานของภาคประชาสงัคม

มากกวา่ทีจ่ะสนับสนุน เมือ่สิน้ปี 2017 รา่ง พรบ. ยงัอยูใ่นขัน้ตอนของการพจิารณายกรา่ง   

ในปี 2017 องคก์รภาคประชาสงัคมไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการคกุคามของรฐั นับตัง้แตก่ารรฐัประหารในปี 2014 เจา้หนา้ทีท่หารไดเ้พิม่

ความเขม้งวดในการตรวจสอบการท างานขององคก์รภาคประชาสงัคมในประเด็นทีอ่่อนไหว เชน่ ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใต ้สิง่แวดลอ้ม 

และการสง่เสรมิประชาธปิไตย แมว้า่จะไม่มกีารสัง่ปิดองคก์ร แตก็่มกีารเขา้ตรวจเยีย่มโดยเจา้หนา้ที ่เชน่ในกรณีของมูลนิธศิกัยภาพชมุชน 

(PEF) และฟอร ัม่-เอเชยี เพือ่พจิารณาวา่การท างานขององคก์รเหล่านีข้ดักบันโยบายของรฐับาลหรอืไม ่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้หน่วยงาน

ทหารทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีม่กัสง่ก าลงัพลของตนไปตดิตามและตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รภาคประชาสงัคมหลายแห่ง  
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นอกจากนีย้งัมคีวามพยายามจากสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิส านักขา่วกรองแหง่ชาต ิและกระทรวงการตา่งประเทศ ในการตรวจสอบดา้นการเงนิ

ขององคก์รภาคประชาสงัคมหลายแห่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รทีท่ างานดา้นการรณรงคท์ีข่ดักบันโยบายและการท างานของรฐับาล ภายใตข้อ้

กลา่วหาเร ือ่งการฟอกเงนิใหก้บัพรรคการเมอืงฝ่ายตรงขา้ม กระน้ันก็ไม่มหีลกัฐานมายนืยนัความผดิได ้สง่ผลใหก้ารตรวจสอบในลกัษณะนีห้ยดุ

ลงในปี 2017 

รฐัมแีนวโนม้จะกดปราบกจิกรรมใดๆ ทีแ่สดงออกซึง่ความไม่พอใจตอ่รฐั มกีารตรากฎหมายหลายฉบบัในชว่งไม่กีปี่หลงัเพือ่ควบคมุและจ ากดัการ

มสีว่นรว่มสาธารณะ ตวัอยา่งเชน่ ค าสัง่หวัหนา้ คสช. ที ่7/2557 ในปี 2014 ทีห่า้มมใิหม้กีารชมุนุมเกนิ 5 คน ในปี 2017 กองก าลงัต ารวจเขา้

สลายการชมุนุมของผูป้ระทว้งคดัคา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิทีอ่ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา โดยมกีารจบักมุตวัผูป้ระทว้งเบือ้งตน้ 16 ราย  

ในเดอืนมกราคมปี 2017 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(พรบ.คอมพวิเตอร)์ ปี 2007 โดยมกีาร

ปรบัเพิม่ความผดิฐานอาชญากรรมไซเบอร ์น าเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ ึง่ขอ้มูลคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเท็จ โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายตอ่

ความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกจิ หรอืกอ่ใหเ้กดิความตืน่ตระหนกแกป่ระชาชน นอกจากนีอ้ านาจหนา้ทีข่องเจา้พนักงานใน

การตรวจสอบและตรวจยดึขอ้มูลก็เพิ่มขึน้เชน่กนั ในปี 2017 มคีดทีีห่น่วยงานรฐับาลและรฐัวสิาหกจิยืน่ฟ้องนักกจิกรรมและองคก์รภาคประชา

สงัคมทัง้หมด 7 คด ีในฐานความผดิทีแ่ตกตา่งกนั รวมถงึการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ซึง่ถกูกลา่วหาวา่เผยแพรข่อ้มูลอนัเป็นเท็จ

ผ่านระบบคอมพวิเตอร ์กรณีทีเ่ดน่ทีสุ่ดไดแ้ก ่คดทีีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยยืน่ฟ้องตอ่กลุม่ผูช้มุนุมคดัคา้นการกอ่นสรา้งโรงไฟฟ้าถา่น

หนิเทพา ( พูดเรอืง ความผดิ คอม ท าไมกลายเป็น เทพา )  

ในระหวา่งการประชมุของสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ ณ กรงุนิวยอรก์ ในเดอืนกรกฎาคม ปี 2016 รฐับาลทีน่ าโดย คสช. ประกาศหยดุการ

ฟ้องด าเนินคดพีลเรอืนในศาลทหาร <ในเดอืนกนัยายน ปี 2016 ไดม้คี าสั่งหวัหนา้ คสช. ที ่55/2559 ออกตามมา> ซึง่แมว้า่จะไม่มกีารน าพล

เรอืนขึน้พจิารณาคดใีนศาลทหารส าหรบัคดใีหม่ แคค่ดทีีถ่กูส ัง่ฟ้องศาลทหารไปกอ่นหนา้วนัออกค าสัง่ท ัง้หมด ยงัตอ้งถกูน าขึน้พจิารณาในศาล

ทหาร  

มูลนิธแิละสมาคมมีหนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้จากก าไรและคา่เชา่ แตเ่งนิทีม่าจากการบรจิาคและเงนิสนับสนุนโครงการไม่จ าเป็นตอ้งเสยี

ภาษีแตอ่ยา่งใด กระน้ัน องคก์รภาคประชาสงัคมมกัไม่ท าการยืน่ภาษี  อยา่งไรก็ตาม มกีรณีทีอ่งคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ ส านักงานกองทนุ

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และผูร้บัทนุจาก สสส. ถกูตรวจสอบดา้นการเงนิยอ้นหลงัเชน่กนั องคก์รภาคประชาสงัคมสามารถรบั

เงนิทนุจากแหลง่ทนุตา่งชาต ิและด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งอสิระ  

องคก์รภาคประชาสงัคมทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ และหวัเมอืงใหญ่อืน่ๆ เชน่ เชยีงใหม่ สงขลา และอุบลราชธานี สามารถเขา้ถงึบรกิารการกฎหมายได ้

อยา่งดเีมือ่เกดิขอ้พพิาททางกฎหมายขึน้ ในขณะทีอ่งคก์รภาคประชาสงัคมทีท่ างานในพืน้ทีช่นบท หรอือยูใ่นจงัหวดัทีเ่ล็กและหา่งไกลกวา่ มกั

ประสบปัญหาเร ือ่งการเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมายทีม่คีณุภาพ จงัหวดัขนาดเล็กมกัจะมบีรษิทัดา้นกฎหมายทีม่ีความรูค้วามช านาญดา้นสทิธิ

มนุษยชนหรอืสิง่แวดลอ้มอยูน่อ้ยมาก หรอืแทบไม่มเีลย มพิกัตอ้งเอ่ยถงึความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานดา้นประชาสงัคม ยิง่ไปกวา่น้ัน องคก์ร

ภาคประชาสงัคมในพืน้ทีห่า่งไกลมกัประสบปัญหาดา้นเงนิทนุในการเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมาย เหมอืนกบัทีอ่งคก์รในกรงุเทพหรอืจงัหวดัใหญ่ๆ 

สามารถเขา้ถงึได ้

สมรรถนะองคก์ร: 4.1 

สมรรถนะองคก์รในภาคสว่นนีป้รบัลดลงเล็กนอ้ยในปี 2017 น่ืองจากการขาดความยัง่ยนืดา้นการเงนิสง่ผลใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมไทยตอ้ง

อุทศิเวลาและทรพัยากรไปเพือ่การหาเงนิทนุ แทนทีจ่ะไปเพิม่ความสามารถภายในองคก์ร และยงัสง่ผลใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมหลายแหง่ประสบ

ปัญหาเร ือ่งการวางยทุธศาสตรใ์นระยะยาว หลายองคก์รตอ้งเผชญิความยากล าบากในการดแูลคา่ใชจ้า่ยภายใน เชน่ เงนิเดอืนเจา้หนา้ที ่และการ
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พฒันาศกัยภาพ อยา่งไรก็ด ีหลายองคก์รก็สามารถท างานตามประเด็นแมจ้ะตอ้งเจอกบัขอ้จ ากดัดงักลา่ว และมหีลายกรณีทีส่ามารถเคลือ่นงาน

ไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

องคก์รภาคประชาสงัคมหลายแหง่เกดิขึน้จากการรวมกลุม่ของคนทีต่อ้งการจดัการปัญหาในประเด็นและกลุม่เป้าหมายเดยีวกนั เชน่ ผูใ้ชส้ารเสพ

ตดิ ผูใ้หบ้รกิารทางเพศ กลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ผูอ้ยูร่ว่มกบัเชือ้เอชไอวแีละเอดส ์รวมถงึคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนโยบายการพฒันา

ของรฐับาล องคก์รเหลา่นีจ้ะจดัการประชมุสามญัอยูโ่ดยตลอด เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายและผูไ้ดร้บัผลประโยชนไ์ดม้กีารเลอืกเปลีย่นขอ้มูล 

พฒันาการของเหตกุารณ ์รวมถงึความคดิ ความตอ้งการ และความสนใจระหวา่งกนั กระบวนการนีช้ว่ยใหอ้งคก์รรว่มท าความเขา้ใจและวาง

แผนการท างานไดอ้ยา่งด ี 

โดยทัว่ไปแลว้ องคก์รภาคประชาสงัคมมกีารก าหนดภารกจิและผูไ้ดร้บัผลประโยชนอ์ยา่งชดัเจนในขัน้ตอนการเสนอโครงการ แตม่อีงคก์รภาค

ประชาสงัคมสว่นนอ้ยเทา่น้ันทีจ่ะมกีารก าหนดแผนยทุธศาสตรใ์นระยะยาว (สว่นมากจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่แีละมคีวาม

ยัง่ยนืทางการเงนิ) องคก์รใดทีม่ีแผน ก็มกัจะปฏบิตังิานตามทีร่ะบุไวใ้นแผน แตเ่น่ืองจากหลายองคก์รตอ้งพึง่พงิเงินจากแหลง่ทนุเพือ่ความอยูร่อด 

บางคร ัง้จงึตอ้งปรบันโยบายและโปรแกรมการท างานใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการทีแ่หลง่ทนุก าหนดไว ้

องคก์รในระดบันานาชาตทิีม่กัไดร้บัเงนิทนุท างานกอ้นใหญ่สามารถดงึ

เจา้หนา้ทีใ่หท้ างานอยูก่บัตนได ้ในขณะทีอ่งคก์รในระดบัทอ้งถิน่มกัมี

ความทา้ทายดา้นการเงนิ และไม่สามารถดงึเจา้หนา้ทีใ่หท้ างานอยูก่บั

ตนไดน้านนัก มกีารเปลีย่นเจา้หนา้ทีแ่ละอาสาสมคัรเขา้มาท างานอยู่

บ่อยคร ัง้ ท าใหป้ระสทิธผิลการท างานลดต ่าลง  

บางองคก์รมนีโยบายรบัอาสาสมคัรเขา้ท างาน แตโ่ดยทัว่ไปแลว้งานที่

อาสาสมคัรท าไดม้อียูอ่ยา่งจ ากดั การท างานแบบจติอาสามกัไม่เป็นที่

นิยมเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการเงนิของคนไทยโดยรวม ในทางปฏบิตัิ

อาสาสมคัรชาวไทยจ าเป็นตอ้งอาศยัเงนิคา่ครองชพีเพือ่การอยูร่อด ดงัน้ัน อาสาสมคัรสว่นมากจงึเป็นชาวตา่งชาตทิีม่กัไม่มปีระสบการณท์ างาน

และไม่สามารถใชภ้าษาไทยได ้องคก์รระดบัทอ้งถิน่มกัไม่มเีจา้หนา้ทีท่ีส่ามารถใหค้ าแนะน าและดแูลอาสาสมคัรต่างชาตเิหลา่นีไ้ด ้ 

มเีพยีงไม่กีอ่งคก์รทีม่กีารแบ่งภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน โดยมากเป็นองคก์รทีม่สีายสมัพนัธก์บัองคก์รระดบันานาชาตทิีม่ี

ผลงานเป็นทีป่ระจกัษแ์ละตรงตามความสนใจของผูใ้หท้นุ ในขณะทีอ่งคก์รภาคประชาสงัคมระดบัประเทศขนาดเล็กสว่นใหญ่ยงัไม่มโีครงสรา้ง

องคก์รทีช่ดัเจน เน่ืองจากมเีจา้หนา้ทีแ่ละทรพัยากรอืน่ๆ อยา่งจ ากดั เจา้หนา้ทีใ่นองคก์รมกัมตี าแหน่งและหนา้ทีร่บัผดิชอบทีเ่ยอะและมคีวาม

หลากหลาย 

คณะกรรมการบรหิารของแต่ละองคก์รมรีะดบัการมสีว่นรว่มกบังานท างานทีแ่ตกตา่งกนัไปตามขนาดและโครงสรา้งขององคก์ร องคก์รประชา

สงัคมสว่นมากจะมกีารจดัใหค้ณะกรรมการบรหิารเขา้รว่มการประชมุประจ าปี ส าหรบัองคก์รขนาดใหญ่ทีม่โีครงสรา้งการบรหิารทีม่ ั่นคงและ

จ านวนเจา้หนา้ทีท่ีเ่ยอะกวา่ คณะกรรมการบรหิารจะประชมุหารอืเพือ่พฒันายทุธศาสตรข์ององคก์รทัง้ในระยะสัน้และยาว โดยมุ่งเนน้ไปทีก่าร

จดัการโดยรวมและการหาทนุ ส าหรบัองคก์รขนาดเล็กทีม่โีครงสรา้งการบรหิารทีไ่ม่ซบัซอ้น มเีงนิทนุจ ากดั และบุคลากรทีน่อ้ยกวา่ 

คณะกรรมการบรหิารและทีป่รกึษาองคก์รจะมุ่งเนน้ไปทีก่ารสรา้งและขยายเครอืขา่ยเพือ่หาความรว่มมอืและความชว่ยเหลอืจากองคก์รพนัธมติร

ในเครอืขา่ย ในปี 2017 ไม่มกีารรายงานเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นระหวา่งกรรมการบรหิารกบัองคก์ร 
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ในปี 2017 การพฒันาสมรรถภาพองคก์รของภาคประชาสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กดิขึน้อยา่งจ ากดั เน่ืองจากการขาดแคลนเงนิทนุ จงึ

ท าใหก้ารวางยทุธศาสตรใ์นระยะยาวเกดิขึน้ไดย้าก บุคลากรหลายองคก์รท างานโดยไม่ไดร้บัคา่ตอบแทน การปฏบิตังิานอาจไม่ไดผ้ลดเีทา่ทีค่วร 

เน่ืองจากไม่สามารถท างานใหต้รงเป้าหมายได ้และทกัษะการสือ่สารก็มอียูอ่ยา่งจ ากดั 

องคก์รภาคประชาสงัคมสามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตและน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มาปรบัใชใ้นงานของตนไดอ้ยูบ่า้ง องคก์ร

ขนาดใหญ่มเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณใ์หม่ๆ ใชใ้นส านักงาน ในขณะทีอ่งคก์รขนาดเล็กหลายแหง่ไม่สามารถซือ้หาเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หม่ๆ 

ได ้จงึตอ้งพึง่พาการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทม์อืถอื การสือ่สารผ่านแอปพลเิคช ัน่ไลนห์รอืว็อทสแ์อปพบเห็นไดท้ ัว่ไป แมใ้นพืน้ทีช่นบท

หา่งไกล อยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีขององคก์รภาคประชาสงัคมยงัคงมอียูอ่ยา่งจ ากดั และไม่สามารถน าเสนอขอ้มูล

ออกมาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล การเฝ้าระวงัการใชเ้ครอืขายสงัคมออนไลนข์องภาคประชาสงัคมโดยรฐัก็ถอืเป็นเร ือ่งน่ากงัวลใจ โดยเฉพาะองคก์รที่

ท างานในประเด็นทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงของชาต ิเชน่ ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใต ้หรอืโครงการพฒันาขนาดใหญ่ทีร่ฐับาลสนับสนุนการ

ลงทนุ 

ความอยู่รอดทางการเงิน: 5.1 

องคก์รภาคประชาสงัคมภายในประเทศยงัคงประสบปัญหาเร ือ่งความอยู่

รอดทางการเงนิ 

แมจ้ะไม่มขีอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืนัก แตผู่เ้ช ีย่วชาญในภาคประชาสงัคมเชือ่

วา่เงนิทนุจากตา่งประเทศทีใ่หแ้กป่ระเทศไทย รวมถงึความชว่ยจากรฐัสู่

รฐั ปรบัตวัลดลงในปี 2017 นับตัง้แตท่ีป่ระเทศไทยไดร้บัการพจิารณา

ใหเ้ป็นประเทศทีม่รีายไดร้ะดบักลางค่อนสงู และไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอื

จากองคก์รเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สหรฐัอเมรกิา (USAID) 

ภาคประชาสงัคมไทยก็มชีอ่งทางในการเขา้ถงึเงนิทนุตา่งประเทศทีจ่ ากดั 

ในปี 2017 สหภาพยโุรปและสถานทตูของประเทศตา่งๆ เชน่ 

สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร แจง้องคก์รภาคประชาสงัคมวา่ประเทศ

ไทยและองคก์รภาคประชาสงัคมไทยจะไดร้บัทนุสนับสนุนนอ้ยลงดว้ยเหตผุลหลายประการ เขน่ ความยากล าบากทางเศรษฐกจิ วกิฤตผิูอ้พยพใน

ยโุรป และนโยบายการตา่งประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นตน้ องคก์รภาคประชาสงัคมพบวา่ในปี 2017 โครงการทีไ่ดร้บัทนุสนับสนุนจากแหลง่ทนุ

มขีนาดทีเ่ล็กลงและระยะเวลาทีส่ ัน้กวา่เดมิ  

โดยสว่นใหญ่แลว้ แหลง่ทนุมกัใหก้ารสนับสนุนองคก์รภาคประชาสงัคมระหวา่งประเทศและองคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไม่กีแ่หง่ทีม่ี

โครงสรา้งองคก์รทีเ่ขม้แข็ง มเีครอืขา่ยกวา้งขวาง และมบีุคลากรทีม่ีทกัษะภาษาองักฤษดเียีย่มซึง่จ าเป็นตอ่การเขยีนเสนอโครงการ องคก์รภาค

ประชาสงัคมเหลา่น้ันจงึคอ่ยใหท้นุยอ่ยกบัองคก์รทีต่ามจงัหวดัต่างๆ เน่ืองดว้ยเงนิทนุทีจ่ ากดั ผูใ้หท้นุมกัเลอืกใหท้นุกบัโครงการในรปูแบบทีต่น

เต็มใจสนับสนุน ตวัอยา่งเชน่ สถานทูตของประเทศตา่งๆ ซึง่มกัมอบทนุส าหรบัโครงการขนาดเล็กทีม่รีะยะเวลาโครงการหน่ึงปี มกัไม่ให ้

ความส าคญัล าดบัตน้กบัประเด็นทางการเมอืง โดยจะเนน้ไปทีก่ารสนับสนุนดา้นการสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กส่ตร ีผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ 

และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

หน่วยงานรฐับาลยงัคงเป็นแหลง่สนับสนุนเงนิทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุส าหรบัองคก์รภาคประชาสงัคมไทย ผ่านหน่วยงานอยา่งเชน่ สสส. และ สถาบนั

พฒันาองคก์รชมุชน (พอช.) สสส.ถกูส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบเร ือ่งการใชเ้งนิเพือ่สนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงของฝ่ายตรงขา้ม
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ในปี 2016 และถกูระงบัไม่ใหส้นับสนุนเงนิทนุแกโ่ครงการยอ่ย อยา่งไรก็ด ีสสส.หลดุพน้ขอ้กลา่วหาและสามารถใหก้ลบัมาใหท้นุสนับสนุน

โครงการไดอ้กีคร ัง้ในปี 2017 

ขอ้มูลจากรายงานงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2017 ของ สสส. งบประมาณเพือ่สนับสนุนโครงการทัง้หมดอยูท่ี ่4.781 พนัลา้นบาท (146.2 

ลา้นดอลลารส์หรฐั) อยา่งไรก็ตาม รายงานไม่ไดใ้หส้ดัสว่นงบประมาณทีม่อบใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมท างานและสดัสว่นที ่สสส. ใชท้ าโครงการ

เอง ในปี 2017 สสส. ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเพิม่ศกัยภาพองคก์รผูร้บัทนุเร ือ่งการวางแผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว เพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทนุ

อยา่งยัง่ยนื ในขณะที ่พอช. ซึง่เป็นองคก์ารมหาชนทีมุ่่งเนน้ใหก้ารสนับสนุนและสรา้งความรว่มมอืดา้นการพฒันาองคก์รชมุชนและกลุม่พลเมอืง 

ในปี 2017 พอช.จดัสรรเงนิทนุกวา่ 1.493 พนัลา้นบาท (45.6 ลา้นดอลลาร)์ เพือ่สนับสนุนโครงการระดบัชมุชน เทยีบกบั 900 ลา้นบาท 

(27.5 ลา้นดอลลาร)์ ในปี 2016 นอกจาก สสส. และ พอช. แลว้ องคก์รภาคประชาสงัคมระดบัทอ้งถิน่ยงัไดร้บัเงนิสนับสนุนจากองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ทัง้ในระดบัจงัหวดัและต าบล โครงการประชารฐั ซึง่ถอืเป็นองคก์รพฒันาเอกชนทีส่นับสนุนโดยรฐับาล สนับสนุนการพฒันาทาง

เศรษฐกจิผ่านการจดัสรรเงนิทนุไปตามหมู่บา้นและชมุชนทัว่ประเทศ 

ในปี 2017 ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัของรฐับาลทีร่บัผดิชอบเร ือ่งการผลกัดนันโยบายและ

บรหิารจดัการงบประมาณส าหรบัจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย ไดใ้หเ้งนิสนับสนุนโครงการแกภ่าคประชาสงัคมและกลุม่ประชารฐัทีท่ างานใน

พืน้ทีค่วามขดัแยง้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 50 ลา้นบาท (1.5 ลา้นดอลลาร)์ เงนิสนับสนุนกอ้นดงักลา่วสรา้งความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รภาคประชา

สงัคมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมอีงคก์รบางสว่นเกรงวา่งานของภาคประชาสงัคมจะถกูรฐับาลครอบง า และน าไปสูค่ าถามเร ือ่งความชอบธรรมใน

ฐานะองคก์รทีเ่ป็นอสิระจากรฐั 

องคก์รภาคประชาสงัคมประสบปัญหาเร ือ่งการระดมทนุจากสาธารณะ เน่ืองดว้ยในวฒันธรรมไทย คนไทยนิยมการท าบุญกบัวดั มากกวา่จะ

ท าบุญกบัองคก์รทางสงัคม อยา่งไรก็ด ีมตีวัอยา่งการใหเ้งนิบรจิาคอยูบ่า้ง เชน่ เมือ่ชาวบา้นทีอ่ าเภอเทพาไดร้บัความเห็นใจจากสาธารณะชน

อยา่งลน้หลามในการรณรงคค์ดัคา้นการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ พวกเขาสามารถระดมทนุไดว้า่ 800,000 บาทภายในหน่ึงวนั เพือ่สมทบทนุ

ประกนัตวัแกนน าทีถ่กูจบั 

การบรจิาคเพือ่การกศุลโดยองคก์รธรุกจิเร ิม่เป็นทีนิ่ยมเพิม่ขึน้ในชว่งไม่กีปี่มานี ้เน่ืองจากหลายบรรษทัไดพ้ฒันาแผนดา้นความรบัผดิชอบตอ่

สงัคม (Corporate Social Responsibility) ของตนขึน้มา ทัง้นี ้องคก์รภาคประชาสงัคมมกัไม่ไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มกบัโครงการเหลา่น้ัน 

เน่ืองจากเป็นงานภายในของบรรษทัเอง องคก์รภาคประชาสงัคมทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากการบรจิาคของบรรษทัมกัเป็นองคก์รทีท่ างานดา้นเด็ก 

ผูพ้กิาร การศกึษา และสถาบนัทางการแพทย ์ตวัอยา่งเชน่ มูลนิธดิวงประทปีไดร้บัเงนิสนับสนุนจากหลายบรรษทั เชน่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพือ่พฒันามาตราการครองชพีของเด็กในชมุชนคนจนเมอืง  

บางองคก์รพยายามหารายไดด้ว้ยตนเอง เชน่ มูลนิธเิพือ่นพนักงานบรกิาร (SWING) เปิดรา้นขายสม้ต า เพือ่ระดมทนุสนับสนุนการท างานกบั

กลุม่ผูใ้หบ้รกิารทางเพศ 

หน่วยงานดา้นการพฒันาอยา่งเชน่ธนาคารโลก USAID และสหภาพยโุรป มอบทนุท างานในประเด็นความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตเ้ป็น

จ านวนมาก แตอ่งคก์รภาคประชาสงัคมจ านวนมากขาดความสามารถในการเขา้ถงึทนุเหลา่น้ัน กลุม่คนไทยพลดัถิน่ก็มสีว่นในการใหเ้งนิ

สนับสนุนการท างานในจงัหวดัชายแดนใต ้ยกตวัอยา่งเชน่ รา้นตม้ย ากุง้ในมาเลเซยีซึง่สว่นมากมเีจา้ของเป็นคนมุสลมิสญัชาตไิทยมกัมกีลอ่งรบั

บรจิาคตัง้อยูใ่นรา้นเพือ่สนับสนุนกจิกรรมองคก์รภาคประชาสงัคมทีท่ างานในพืน้ที ่ 

โดยทัว่ไปแลว้ การท าบญัชขีององคก์รภาคประชาสงัคมจะตอ้งมคีวามโป่รงใสเพือ่ผ่านหลกัเกณฑท์ีแ่หล่งทนุก าหนดไวแ้ละขอ้ก าหนดของรฐับาล 

องคก์รภาคประชาสงัคมทีจ่ดทะเบยีนจะตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีพรอ้มเอกสารดา้นการเงนิใหก้บัหน่วยงานรฐับาลทีร่บัจดทะเบยีน องคก์รภาค

ประชาสงัคมขนาดเล็กทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนอาจจดัท ารายงานประจ าปีเพือ่อการยืน่เสนอโครงการตอ่แหลง่ทนุในอนาคต 
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การรณรงค:์ 4.8 

สถานการณด์า้นการรณรงคใ์นปี 2560 ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากจาก

เดมิ ภาคประชาสงัคมยงัคงมปัีญหาในการรณรงค ์และปฏเิสธทีจ่ะ

ท างานรวมกบั คสช. เชน่ การรณรงคเ์ชงินโยบาย โดยอา้งถงึความชอบ

ธรรมของ คสช. ในขณะเดยีวกนัรฐับาล คสช. ก็ไม่ไดส้นใจการท างาน

รว่มกบัภาคประชาสงัคมเชน่กนั 

เน่ืองจากภาคประชาสงัคมไม่มโีอกาสทีจ่ะรณรงคโ์ดยตรงกบัรฐับาล 

คสช. จงึจ าเป็นตอ้งใชก้ลไกระหวา่งประเทศในการรณรงค ์อาท ิการ

จดัท ารายงานทบทวนสถานการณส์ทิธมินุษยชนของประเทศ 

(Universal Periodic Review - UPR) และการเขยีนรายงานเงา

ผ่านกลไกของสหประชาชาต ิความพยายามนีส้ง่ผลใหใ้นปี 2017 

รฐับาลไทยเร ิม่ท าตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจาก UPR เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2016 ตวัอยา่งเชน่ รฐับาลไทยเปิดโอกาสใหภ้าคประสงัคมมสีว่นรว่ม

ในการคดัสรรคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตโิดยการแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรก็ตาม สมาชกิแกนน าของมูลนิธผิสานวฒันธรรม

และกลุม่ดว้ยใจถกูหน่วยงานทางทหารยืน่ฟ้องในขอ้หาหมิน่ประมาทเจา้หนา้ที ่จากการรว่มเขยีนรายงานเงาในกรณีการซอ้มทรมานทีเ่กดิขึน้ใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปี 2016 ทัง้นี ้จากการรว่มรณรงคอ์ยา่งหนักทัง้จากนักกจิกรรมชาวไทยและองคก์รดา้นสทิธมินุษยชนตา่งชาตใิน

ประเด็นดงักลา่ว คดจีงึถกูถอนฟ้องไปในเดอืนตลุาคม 2017  

ในปี 2017 มกีารออกกฎหมายหลายฉบบัทีข่าดการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน อาท ิรา่งพระราชบญัญตัอิุทยานแหง่ชาต ิซึง่เป็นกฎหมายทีจ่ะ

สง่ผลกระทบตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ทีท่ีเ่ขา้ขา่ยพืน้ทีอุ่ทยาน ถกูน าลงเว็บไซตเ์พือ่รบัฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะภายใน 15 วนั ซึง่ผูค้นสว่น

ใหญ่ไม่ทราบถงึและไม่สามารถเขา้ถงึการเปิดรบัฟังขอ้เสนอสาธารณะนีไ้ด ้ในขณะเดยีวกนัก็มกีารเปิดใหส้าธารณะแสดงความคดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะตอ่รา่งพระราชบญัญตักิารจดัท ายทุธศาสตรช์าติ (ซึง่จะควบคมุแนวทางการพฒันาของประเทศตอ่ไปอกี 20 ปี) ในเวลาเพยีง 15 วนั 

และมผีูเ้ขา้มาแสดงความคดิเห็นเพยีง 8 รายเทา่น้ัน  

ทัง้ทีต่อ้งเผชญิกบัความทา้ทายเหลา่นี ้ภาคประชาสงัคมก็สามารถรณรงคไ์ดอ้ยา่งประสบผลส าเรจ็ในบางกรณี เชน่ กลุม่ชาวบา้นจงัหวดัสงขลา

และปัตตานี  รว่มกบัเครอืขา่ยปกป้องสทิธชิมุชนและสิง่แวดลอ้มเพือ่สนัตภิาพ (PERMATAMAS) และนักกจิกรรมดา้นทรพัยากรและสทิธิ

มนุษยชนอืน่ๆ ท ากจิกรรมตอ่ตา้นการสรา้งโรงงานไฟฟ้าถา่นหนิทีจ่งัหวดัสงขลามาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตท่ีแ่ผนการกอ่สรา้งออกมาเมือ่ปี 2015 

สถานการณเ์ขา้สูช่ว่งสกุงอมในเดอืนพฤษจกิายน 2017 เมือ่สมาชกิกลุม่สงขลา-ปัตตานี ไดท้ าการเดนิเทา้เพือ่รณรงคจ์ากอ าเภอเทพาเพือ่ไป

พบนายกประยทุธ ์จนัทรโ์อชาทีอ่ าเภอเมอืงจงัหวดัสงขลา รวมระยะทางกวา่ 100 กโิลเมตร ระหวา่งการเดนิรณรงคน้ั์นต ารวจไดเ้ขา้ระงบัการเดนิ

รณรงคโ์ดยใชค้วามรนุแรง แกนน าจ านวน 16 คนถกูจบักมุและถกูตัง้ขอ้หาขดัขวางการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้พนักงาน กรณีการตอ่สูข้องพี่

นอ้งเทพาไดร้บัความสนใจจากสาธารณชนอยา่งลน้หลาม ในภายหลงัในปี 2018 คณะรฐัมนตรไีดต้ดัสนัใจเลือ่นการกอ่สรา้งออกไปอกี 3 ปี 

เพือ่ใหศ้กึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าอกีคร ัง้ เน่ืองจากรายงานทีจ่ดัท ากอ่นหนา้นีไ้ดร้บัเสยีงวจิารณว์า่ไม่มคีวาม

น่าเชือ่ถอืและไม่เป็นกลาง 

ภายในโครงสรา้งของแต่ละจงัหวดั ภาคประชาสงัคมและเจา้หนา้ทีป่ระจ าพืน้ทีน้ั่นสามารถท างานรว่มกนัผ่านหลายชอ่งทางการตดิตอ่ ยกตวัอยา่ง

เชน่ สภาองคก์รชมุชน ไดจ้ดัการประชมุทัง้ในระดบัอ าเภอและต าบล เพือ่ระบุปัญหาและจดัท าขอ้เสนอเพือ่ยืน่ใหห้น่วยงานปกครองสว่นทอ้งถิน่

รวมเขา้อยูใ่นแผนงานประจ าปี 
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การล็อบบีเ้กดิขึน้ไดย้าก เพราะกลไกทางการเมอืงไม่สามารถท างานไดต้ามปกตภิายใตร้ฐับาลทหาร ภาคประชาสงัคมไม่มสีายสมัพนัธก์บัสมาชกิ

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) ทีแ่ต่งตัง้โดย คสช. องคก์รทีท่ างานในระดบัชมุชนมกัไม่มคีวามสามารถพอทีจ่ะล็อบบี ้รอ้งทกุขปั์ญหาของ

ชาวบา้นสูส่ภาใหญ่ได ้  

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้การผลกัดนันโยบายของภาคประชาสงัคมและความรว่มมอืกบัรฐัน้ันมอียูอ่ยา่งจ ากดั มอีงคก์รบางองคก์รโดย

สว่นมากจากกรงุเทพลงไปแลกเปลีย่นความคดิเห็นทีเ่ป็นปัญหาของคนในพืน้ที ่แตย่งัไม่เคยมกีารผลกัดนัประเด็นนโยบายในระยะยาว   

แมว้า่ตวัแทนขององคก์รภาคประชาสงัคมบางองคก์รไดร้บัแตง่ตัง้ใหม้ีสว่นในการยกรา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม 

แตอ่งคภ์าคประชาสงัคมอืน่ๆ ก็ยงัมขีอ้กงัวลวา่ ขอ้กฎหมายจะถกูใชเ้พือ่การควบคมุภาคประชาสงัคม และเชือ่วา่ขบวนการรา่งน้ันควรจะเปิดใหแ้ก่

ภาคประชาสงัคมโดยกวา้งไดม้ีสว่นตดัสนิใจ ไม่ใชแ่คบ่างองคก์รดงัทีเ่ป็นอยู ่

การบรกิารทางสงัคม: 4.4 

การบรกิารทางสงัคมของภาคประชาสงัคมไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมี

นัยส าคญัในปี 2017 บรกิารทีจ่ดัหาโดยภาคประชาสงัคมครอบคลมุ

ปัญหาทัง้ทางสงัคมและสทิธมินุษยชน ทัง้ในเมอืงและชนบท อาท ิการให ้

ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย ฝึกอบรมดา้นการรณรงค ์ระบบชว่ยเหลอื

ทางออนไลน ์และใหค้วามชว่ยเหลอืต่อองคก์รประชาสงัคมระดบัทอ้งถิน่

อืน่ๆ ผ่านการใหเ้งนิสนับสนุนโครงการยอ่ย ในปี 2017 กลุม่โรงน ้าชา 

ไดส้รา้งระบบรวมขอ้มูลออนไลนเ์พือ่รบัขอ้รอ้งเรยีนในประเด็นการละเมดิ

สทิธขิองกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ มเีพยีงไม่กีอ่งคก์รทีใ่หค้วาม

ชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิ ยกตวัอยา่งเชน่ เครอืขา่ยแรงงานนอกระบบได ้

ใหค้ าปรกึษา รวมถงึการชว่ยพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์และการ

ส ารวจความตอ้งการของตลาด แกว่สิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยตา่งๆ 

แม่บา้น เชน่ กลุม่แม่บา้นทีผ่ลติสบู่แกช่มุชนแออดัยา่นคลองเตย    

โดยทัว่ไปภาคประชาสงัคมจะท างานตามประเด็นความเดอืดรอ้นของชาวบา้น อาท ิการกระท าทารณุตอ่เด็ก ความรนุแรงภายในครอบครวั 

สาธารณสุข และความยากจน อยา่งไรก็ด ีการท างานของภาคประชาสงัคมน้ันยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของชมุชนไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

ตวัอยา่งเชน่ ภาคประชาสงัคมไม่สามารถท างานเพือ่แกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิแกช่มุชนได ้เพาะขาดเงนิสนับสนุนเน่ืองจากแหลง่ทนุไม่ใหค้วามสนใจ

ในประเด็นเศรษฐกจิ  

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้สิง่ทีช่มุชนเห็นพอ้งกนัวา่ส าคญัคอืเร ือ่งความปลอดภยั ความมั่นคง และความยตุธิรรม แตภ่าคประชาสงัคมไม่

สามารถจดัหาสิง่เหลา่นีใ้หไ้ดโ้ดยล าพงั ดงัน้ัน จงึหนัมาท างานในเชงิสนับสนุน เชน่ การใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมาย เป็นตวัแทนทางกฎหมาย และ

เผยแพรค่วามรูใ้นประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งอาท ิกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นความมั่นคง กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ และสถานการณข์องการ

พูดคยุสนัตภิาพ นอกจากนี ้ภาคประชาสงัคมมกัจดังานประชมุและสมัมนาเพือ่รบัฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเห็นจากชมุชน  

แมว้า่ภาคประชาสงัคมหลายองคก์รยงัคงประสบปัญหาดา้นการเงนิ แตก็่มบีางองคก์รทีร่เิร ิม่กจิกรรมเพือ่ระดมทนุดว้ยตนเอง เชน่ องคก์ร 

AWARD ไดจ้ดัทรปิหาทนุจากแรงงานขา้มชาตพิม่าเพือ่เยีย่มชมวดัในวนัหยดุสดุสปัดาห ์บางองคก์รก็ใหบ้รกิารแกภ่าครฐัเพือ่หารายได ้เชน่ 

ตวัแทนจากประชาไท องคก์รสือ่อสิระ ไดร้บัจา้งจากหน่วยงานรฐัใหม้าเป็นวทิยากรในการฝึกอบรบเชงิปฏบิตักิารภายในหน่วยงาน 
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ภาครฐัยงัมองภาคประชาสงัคมเป็นคูก่รณี ในขณะทีภ่าคประชาสงัคมตอ้งการทีจ่ะท างานรว่มกบัรฐัเพือ่ขยายขอบเขตและศกัยภาพการท างาน  

โครงสรา้งพืน้ฐานภาคประชาสงัคม: 4.7 

โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นับสนุนการท างานของภาคประชาสงัคมก็ยงัคงไม่เปลีย่นแปลงมากในปี 2017 แมว้า่จะมกีลุ่มองคก์รหรอืกลุม่กอ้นใหม่ๆ 

เกดิขึน้มากมาย 

ศนูยป์ระชาสงัคมและการจดัการองคก์รเอกชนสาธารณประโยชน ์(ศปส.) เปิดสอนและฝึกอบรมใหแ้กภ่าคประชาสงัคมอยา่งเป็นระบบ แตภ่าค

ประชาสงัคมสว่นใหญ่ก็ยงัประสบปัญหาในการเขา้ถงึ ทัง้ดา้นการเงนิและสถานทีต่ ัง้ บางสถานบนั เชน่ สสส. ศนูยท์รพัยากรสนัตภิาพ และสถาบนั

ชมุชนทอ้งถิน่พฒันา (Local Development Institute - LDI) ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดใ้หท้นุสนับสนุนแกภ่าคประชาสงัคมทอ้งถิน่ 

รวมไปถงึการฝึกอบรมทีช่ว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพตามโครงการทีไ่ดร้บั 

ภาคประชาสงัคมสามารถใชเ้ว็บไซตข์อง  ThaiNGO เพือ่ประกาศหาผูร้ว่มงาน ในแตล่ะเดอืนมปีระกาศรบัสมคัรงานกวา่ 100 ประกาศ และมผีู ้

เขา้ชมเว็บไซทก์วา่ 1000 คนในแตล่ะวนั  

ภาคประชาสงัคมมกัสรา้งเครอืขา่ยกบักลุม่อืน่ๆ ทีท่ างานในประเด็น

ใกลเ้คยีงกนั บางองคก์รหรอืเครอืขา่ยมจีดุมุ่งหมายทีจ่ะแกปั้ญหาในเชงิ

นโยบาย เชน่ กลุม่ขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม (P-

Move) ซึง่เป็นการรวมตวักนัของ 9 เครอืขา่ย ไดจ้ดัการเดนิรณรงค ์

หนา้กระทรวงหลายกระทรวงในปี 2017 เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ใน

การแกไ้ขปัญหาความยากจน P-move ไดจ้ดัการระดมคนทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากโครงการพฒันาของรฐับาลใหม้าชมุนุมกนัทีห่นา้

กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นความรูท้ีจ่ดัขึน้ทกุปีโดยมูลนิธศิกัยภาพ

ชมุชน มุ่งเนน้ประเด็นทีค่าบเกีย่วกนัหลายๆ ประเด็น โดยเปิดโอกาสให ้

ภาคประชาสงัคมรากหญา้ทีท่ างานในประเด็นตา่งๆ เชน่ กลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ กลุม่ผูห้ญงิ ชนกลุม่นอ้ย เยาวชน และกลุม่สรา้ง

สนัตภิาพ ทีไ่ดม้าพบปะแลกเปลีย่นองคค์วามรูก้นั ในปี 2017 มูลนิธศิกัยภาพชมุชนไดน้ าเครอืขา่ยรากหญา้เขา้รว่มการประชมุภาคประชาสงัคม

อาเซยีน (Civil Society Conference of the Association of Southeast Asian Nations) กบัเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในอาเซยีน 10  

ประเทศ เพือ่รว่มรณรงคแ์ละจดักจิกรรมความรว่มมอืรว่มกนั  

ในปี 2017 มูลนิธกิองทนุไทยและโครงการจงัหวดัจดัการตนเองเชยีงรายไดร้เิร ิม่กองทนุส าหรบับรหิารจดัการกจิการของจงัหวดั โดยไดร้บัเงนิ

สนับสนุนจากกลุม่ธรุกจิในแตล่ะจงัหวดั ภาคประชาสงัคมหลายภาคสว่นพยายามรณรงคใ์หม้กีารจดัตัง้กองทนุรวมทีภ่าคประชาสงัคมสามารถมา

เอาเงนิไปท างานได ้แตก่องทนุในลกัษณะดงักลา่วก็ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 

แหลง่ทนุตา่งประเทศไดจ้ดักจิกรรมฝึกอบรมในหลากหลายสาขา เชน่ ทกัษะการสือ่สาร ความหลากหลายทางเพศ และ การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

แกเ่ครอืขา่ยระดบัภมูภิาค การฝึกอบรมสว่นมากจดัขึน้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่องคก์รจะสามารถด าเนินงานตามแผนงาน โครสรา้ง การจดัการเงนิทนุจะ

เป็นไปตามทีแ่หลง่ทนุคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม ยงัจ าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมทกัษะเฉพาะ เชน่ การเขยีนเสนอโครงการเพือ่ขอทนุ การวเิคราะห ์

ชมุชน ความปลอดภยัทางอนิเตอรเ์น็ต และทกัษะการจดัการ องคก์รประชาสงัคมหลายแหง่ตอ้งการการฝึกอบรมดา้นภาษา โดยเฉพาะองักฤษ 
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สถาบนัอยา่งเชน่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัไดเ้ปิดคอรส์สอนภาษาองักฤษออนไลน ์แตก่็ยงัไม่มผีูเ้ขา้ถงึมากนัก ในภาคใตน้ั้นองคก์รตา่งประเทศได ้

เร ิม่กจิกรรมเสรมิสรา้งศกัยภาพแลว้   

ตวัอยา่งของประสานงานระหวา่งเครอืขา่ยในประเทศไทยในปี 2017 ไดแ้ก ่องคก์รภาคประชาสงัคมทีต่ดิตามการท างานของภาครฐัตาม

ขอ้เสนอแนะของ UPR ไดจ้ดังานประชมุรว่มกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในขณะเดยีวกนั องคก์รทีจ่ดัท ารายงาน

ตดิตามการท างานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนประจ าปี (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions - ANNI) 

ก็ไดม้กีารปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชน องคก์รภาคประชาสงัคมเหลา่นีท้ างานรว่มกบัองคก์รสือ่อยา่งเชน่ประชาไท 

ภาพลกัษณต์อ่สาธารณะ: 4.9 

ภาคลกัษณข์องภาคประชาสงัคมไม่ไดเ้ปลีย่นไปมากนักในปี 2017 

ภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะทีท่ างานในประเด็นออ่นไหว การสรา้งและ

แกไ้ขภาพลกัษณใ์หเ้ป็นบวกตอ้งเผชญิขอ้ทา้ทายจ านวนมาก 

ยกตวัอยา่งเชน่บรรยากาศทางการเมืองทีก่ดทบั พืน้ทีส่ือ่มวลชนทีจ่ ากดั 

การถกูจ ากดัการเขา้ถงึรฐั และอคตแิบบเหมารวมดา้นลบ  

ในปี 2017 ยงัคงมกีารควบคมุสือ่โดยรฐับาลทหารผ่านค าสัง่ คสช.ที ่

97/2557 และ 103/2557 ทีห่า้มใหม้กีารวจิารณโ์ดย “มุ่งรา้ย” และ 

“ขอ้มูลเท็จ” ทีมุ่่งลดความน่าเชือ่ถอืของ คสช. รฐับาลทหารไดม้กีาร

สัง่ปิดสือ่บางส านักช ัว่คราว หรอืเซน็เซอรบ์างรายการ เชน่ วอ๊ยซท์วี ี

ในขณะทีส่ือ่อืน่ๆ เลอืกทีจ่ะเซนเซอรต์วัเองเพือ่หลกีเลีย่งการถกูคกุคาม

โดย คสช. ในขณะทีส่ือ่กระแสหลกัก็มกัหลกีเลีย่งประเด็นของชมุชน เชน่ เมือ่มกีารจดัแคมเปญตอ่ตา้นองคก์รธรุกจิ และการจดักจิกรรมตอ่ตา้น

การถกูบงัคบัใหส้ญูหายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะวา่สือ่เหลา่น้ันไม่ตอ้งการทีจ่ะมปัีญหากบัรฐับาล  

รฐับาลไดม้กีารเลอืกองคก์รภาคประชาสงัคมทีจ่ะท างานดว้ยมากขึน้ องคก์รและสือ่มวลชนทีท่ างานในประเด็นอ่อนไหว เชน่ นักโทษการเมอืง 

ความโปรง่ใสข่องภาครฐั การทรมานนักปกป้องสทิธมินุษยชน บุคคลสญูหาย ก็จะถกูควบคมุตรวจสอบมากกวา่ และมคีวามเสีย่งทีจ่ะโดนกลา่วหา

วา่รบัเงนิตา่งชาตมิาเพือ่ท าลายประเทศ อาท ิประชาไททีถ่กูกลา่วหาวา่เป็นองคก์รท าลายชาตโิดยรบัเงนิจากหน่วยงานไม่แสวงผลก าไรเพือ่

สง่เสรมิสถาบนัดา้นประชาธปิไตย (National Endowment for Democracy – NED) เน่ืองจากไปวจิารณก์ารท างานของรฐับาล และเปิดโปง

ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการทจุรติ อยา่งไรก็ด ีบุคคลบางคนทีเ่ป็นทีย่กยอ่งของประเทศ เชน่ นายอนันต ์ปัญญารชนุ นายสลุกัษณ ์ศวิรกัษ ์และนายไกร

ศกัดิ ์ชนุหวนั เป็นกลุม่คนทีเ่ขา้ใจการท างานของภาคประชาสงัคม และมสี่วนชว่ยผลกัดนั  อธบิายการท างานของภาคประชาสงัคมแกเ่จา้หนา้ที่

ระดบัสงู.     

สาธารณชนยงัมมีุมมองดา้นลบตอ่ภาคประชาสงัคม โดยหลายคนเชือ่วา่องคก์รภาคประชาสงัคมมคีวามคดิลา้หลงัและเป็นผูข้ดัขวางการพฒันา 

ตวัอยา่งเชน่ มกัมภีาพขา่วเกีย่วกบัการประทว้งของภาคประชาสงัคมเพือ่ตอ่ตา้นโครงการพฒันาขาดใหญ่ เชน่ โรงไฟฟ้าถา่นหนิเทพา รฐับาล

และสือ่กระแสหลกัมสีว่นส าคญัในการกอ่รา่งความคดิของสาธารณชน จงึส่งผลใหป้ระชาชนหลายๆ คนมคีวามเชือ่วา่ องคก์รภาคประชาสงัคมรบั

เงนิมาจากตา่งประเทศเพือ่บ่อนท าลายชาต ินอกเหนือจากกลุม่คนหรอืชมุชนทีถ่กูละเมดิสทิธจิากการกระท าของรฐัและภาคธรุกจิแลว้ ผูค้น

สว่นมากไม่ทราบถงึบทบาทการท างานของภาคประชาสงัคม ซึง่รวมไปถงึการสง่เสรมิดา้นสทิธมินุษยชนดว้ย  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาคธรุกจิกบัภาคประชาสงัคมมกัมลีกัษณะหลวมๆ เน่ืองจากองคก์รภาคประชาสงัคมมกัใหค้วามชว่ยเหลอืแกช่มุชนทีต่ก

เป็นเหยือ่ของโครงการทีห่วงัสรา้งผลก าไร 
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ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมของภาคประชาสงัคมทีส่าธารณะเขา้ถงึไดน้ั้นมอียูอ่ยา่งจ ากดั เน่ืองจากองคก์รสว่นมากยงัขาดทกัษะการประชาสมัพนัธ ์

และไม่ท างานรว่มกบัสือ่ อยา่งไรก็ด ีภาคประชาสงัคมบางสว่นสามารถตดิต่อกบัฝ่ายสือ่ได ้เชน่ โครงการนักขา่วประชาชนของชอ่งไทยพบีเีอส 

ดว้ยการเกดิขึน้ของโซเชยีลมเีดยี โดยเฉพาะเฟสบุค๊ ภาคประชาสงัคมจงึไดม้โีอกาสประชาสมัพนัธผ์ลงานของตนมากขึน้ แตย่งัมบีางองคก์ร เชน่ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีย่งัไม่สามารถใชโ้ซเชยีลมเีดยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล โดยจะเป็นการสง่ตอ่ขอ้มูลกนัภายในกลุม่เสยีมากกวา่ 

ยิง่กวา่น้ัน ภาคประชาสงัคมยงัมคีวามลงัเลทีจ่ะใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสดงความคดิเห็นทีเ่ป็นการวพิากษร์ฐับาล เน่ืองดว้ยหน่วยงานของรฐับาล 

โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีท่หาร นิยมใช ้พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์เพือ่ปิดปากมใิหว้พิากษร์ฐับาลในชอ่งทางออนไลน ์

มอีงคก์รภาคประชาสงัคมไม่กีอ่งคก์รทีจ่ดัท ารายงานประจ าปี เน่ืองจากองคก์รประชาสงัคมสว่นใหญ่มขีอ้จ ากดัทางการเงนิส าหรบัการเขยีนและ

ตพีมิพร์ายงาน 

ค าปฏเิสธ: ความคดิเห็นทีแ่สดงไวใ้นทีนี่เ้ป็นขอ้มูลจากผูร้ว่มอภปิรายและนักวจิยัโครงการอืน่ ๆ และไม่จ าเป็นตอ้งสะทอ้นถงึมุมมองของ USAID 

หรอื FHI 360 


