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เมืองหลวง: กรุงเทพ 

ประชากร: 68,615,858 

GDP ต่อคน (PPP): $ 17,900 

ดชันีการพฒันามนุษย:์ สูง (0.755) 

อสิรภาพในโลก: ไม่ฟร ี(31/100)  

ความย ัง่ยืนขององคก์รภาคประชาสงัคมโดยรวม: 4.9 

 

ในปีพ.ศ. 2561 คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือรฐับาลทหารยงัคงปกครองประเทศไทยแมว่้านายกรฐัมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา  
จะมีความมุ่งมัน่ที่จะยุติการปกครองโดยทหารที่เป็นมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสี่ปี รฐัธรรมนูญฉบับชัว่คราวปี  พ.ศ.2557 มาตรา 44 
อนุญาตใหน้ายกรฐัมนตรใีช้อ านาจโดยไม่ต้องมคีวามรบัผดิชอบหรอืการควบคุม ในขณะที่รฐัธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 สบืทอดอ านาจดงักล่าว การ 
เลือตัง้ทัว่ไปมีก าหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้น เช่น พรรคอนาคตใหม่ และ 
พรรคสามญัชน ซึ่งประกอบด้วยนักเคลื่อนไหวภาคประชาสงัคมต่างๆ นักวชิาการและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการน าการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กลบัมาสู่ประเทศไทย 
 
ประเทศไทยประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจมากขึ้นในปีพ.ศ. 2561 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ  4.2 

การเตบิโต น้ีเกดิขึน้จากโครงการการพฒันาที่รฐับาลใหก้ารสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์แห่งชาตริะยะยีส่บิปี (ปีพ.ศ. 2560-2579) 
ซึ่งม ีวตัถุประสงค์ในการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกจิของประเทศไทยและผลการด าเนินงานทางเศรษฐกจิในระยะยาวระดบัการท่องเที่ยว  
ที่สูงในปี พ.ศ. 2561 ยงัมสี่วนในการส่งผลใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิและการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ในประเทศเพิม่ขึน้  
 
ความขดัแยง้ในภาคใต้ของไทยระหว่างกลุ่ม Barisan Revolusi Nasional (BRN) กบัทางการไทยยงัคงด าเนินต่อไปในปี พ.ศ.2561 แมว่้าจะมี 
แนวโน้มในการพฒันาในเดอืนกุมภาพนัธ์มาราปาตานีหรอืองค์กรเพื่อการเจรจาที่รวมตวักนัของกลุ่มผูก้่อความไม่สงบหกกลุ่มกบัทางการไทย 
เกอืบบรรลุความเหน็พอ้งในเขตหยุดยงิ (เขตปลอดภยั) แต่ทางการไทยปฏเิสธที่จะท าขอ้ตกลงในท้ายที่สุดเดอืนตุลาคมนายกรฐัมนตรมีาเลเซยี 
มาฮาดร์ีและนายกรฐัมนตรไีทยประยุทธ์ ได้หารอืกนัเกี่ยวกบัการเพิม่ความร่วมมอืในประเด็นด้านความปลอดภยั เช่น การก่อการรา้ย ลทัธหิวั 
รุนแรง และอาชญากรรมข้ามชาติ และมาฮาดีร์มุ่งมัน่ที่จะช่วยในการยุติความรุนแรงในภาคใต้ ตามแหล่งข่าวในเดือนพฤศจิกายน BRN 
ได้ระบุว่า “จะชะลอการปฏบิตักิารทางทหารเน่ืองจากก าลงัด าเนินการทางการเมอืง” 
 
ปัญหาทางการเมืองที่ก าลังด าเนินอยู่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม ในปี พ.ศ. 2561 
รฐับาลสงสยัว่าองค์กรภาคประชาสงัคมบางส่วนจะเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้เพราะผู้น าของพวกเขาเป็นชาว  
มลายูปาตานี และให้ความสนใจกับประเด็น เช่น การซ้อมทรมานและการเจรจาสนัติภาพ  ดังนัน้จึงมีการเฝ้าระวงัพวกเขาเป็นอย่างหนัก 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ทหารมีการไปเยี่ยมนักปกป้องสทิธมินุษยชนซึ่งได้รายงานการละเมิดสิทธมินุษยชนและความรุนแรงของรฐัในภาคใต้ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ดังกล่าวยังต้องเผชิญกับข้อหาความผิดทางอาญาในปี พ.ศ.2561 ตัวอย่างเช่นอดีตผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สิทธิมนุษยชนขององค์ก ร ภาคประชาสังคม FortifyRights ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางอาญา เน่ืองจากการน า ภาพยนตร์ขององค์กร 
ไปเผยแพร่บนโซเชยีลมเีดยี โดยมเีน้ือหา เกี่ยวกบั แรงงานขา้มชาต ิ14 คนที่รายงานการละเมดิสทิธแิรงงานโดยบรษิทัธรรมเกษตร 
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ความยัง่ยืนขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยได้เสื่อมลงในปี  พ.ศ. 2561 โดยมีการลดลงในทุกมิติ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 
มีข้อท้าทายมากเป็นพิเศษ การล่วงละเมิดของรฐัเพิ่มขึ้นอย่างมากและองค์กรภาคประชาสงัคม  ยงัคงประสบปัญหาและอุปสรรค ในการจด 
ทะเบยีน องค์กรภาคประชาสงัคมเขา้ถึงเงนิทุนได้น้อยลงซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการท างานขององค์กรลดลง โดยองค์กรภาคประชาสงัคม 
ส่วนใหญ่ พยายามดิ้นรนเพื่อรกัษาพนักงานไว้ การเงินและทรพัยากรมนุษย์ที่ลดลงพร้อมกับการล่วงละเมดิของรฐัที่เพิม่ขึ้น  และการขดัขวาง 
กจิกรรมของคสช.เพื่อน าไปสู่การเสื่อมสภาพในการใหบ้รกิารและความสามารถขององค์กรภาคประชาสงัคมในการมสี่วนร่วมในการสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ คสช.ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยปราศจากความโปร่งใสและขดัขวางการรณรงค์เพื่อการสนับสนุนจ านวนมาก  โครงสร้างพื้นฐาน 
ได้อ่อนแอลง เน่ืองจากองค์กรสนับสนุนคนกลาง (ISO) และศูนย์ทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคมพยายามที่จะเสนอบรกิารที่องค์กรภาคประชา 
สงัคมสามารถจ่ายได้ในท้ายที่สุดความพยายามของรฐับาลในการตรวจสอบควบคุมสื่อและด าเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคญัของรฐับาล  
ก็สามารถลดการครอบคลุมของสื่อองค์กรภาคประชาสงัคมส่งผลใหม้ภีาพลกัษณ์สาธารณะที่แย่ลงไปด้วย  
 
องค์กรภาคประชาสงัคมของประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรหลากหลายประเภททัง้ที่จดทะเบยีนและไม่ได้จดทะเบียน มูลนิธเิป็นประเภทที่พบ 
ได้บ่อยที่สุด  นอกจากน้ียงัมอีงค์กรเอกชนระหว่างประเทศ สมาคม ชมรม กิจการเพื่อสงัคม องค์กรชุมชน และการเคลื่อนไหวระดบัรากหญ้า 
หน่วยงานองค์กรภาคประชาสงัคมท างานในประเด็นที่หลากหลายรวมถึงการถือครองที่ ดิน สิทธิชุมชน สิทธิทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ์ 
การเพิ่มขีดจ ากดัของสตรี และสิทธิแรงงานนอกจากน้ีองค์กรภาคประชาสงัคมหลายองค์กรยงัมุ่งหวงัที่จะยกระดับสทิธแิละสวสัดกิารของกลุ่ม  
คนที่เปราะบาง รวมถึงชนเผ่าพื้นเมือง ชาวนาและเกษตรกร แรงงานข้ามชาติ เลสเบี้ยน เกย์ บุคคลที่ตอบสนองต่อทัง้เพศหญิงและเพศชาย 
และบุคคลข้ามเพศ (LGBTI) พนักงานบริการทางเพศ คนที่อาศัยร่วมกับเอชไอวี คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2561 ยงัไม่มีข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับจ านวนองค์กรภาคประชาสงัคมที่ได้รบัการจดทะเบียนหรือยงัไม่ได้รบัการจดทะเบียนในประเทศไทย  อย่างไรก็ตามจาก 
รายงานของกระทรวงมหาดไทยสามารถบอกได้ว่ามมีูลนิธิและสมาคมประมาณ 27,000 แห่งที่ก าลังด าเนินงานอยู่ในประเทศครอบคลุมระยะ  
เวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560  

สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย: 5.4 

 

ประเทศไทยยงัคงอยู่ภายใต้การปกครองของทหารในปี พ.ศ. 2561 และรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวปี พ.ศ. 2557 มาตรา 44 รฐัธรรมนูญปี พ.ศ. 
2560 และค าสัง่คสช.ยงัคงจ ากดัความสามารถขององค์กรภาคประชาสงัคมในการปฏบิตักิาร ในปี พ.ศ. 2561 นักเคลื่อนไหว ด้านสทิธมินุษยชน  
นักข่าวและสมาชกิอื่นๆ ของภาคประชาสงัคมจ านวนมากขึน้ถูกคุกคาม ถูกตัง้ขอ้หา และถูกจ าคุกภายใต้บทบญัญตัทิางกฎหมายต่างๆมกีารใช้  
กฎหมายและขอ้บงัคบัจ านวนมากเพื่อจ ากดัเสรภีาพของพลเมอืง ค าสัง่คสช.ที่ 3/2558 ในเรื่องการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คงแห่ง  
ชาติ อนุญาตให้ "เจ้าหน้าที่รกัษาสนัติภาพ" ค้นหาและกักตัวบุคคลได้สูงสุดเจด็วนัโดยไม่มหีมายจบัและหา้มการชุมนุมทางการเมอืง  เกินกว่า 
หา้คนพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์อนุญาตใหก้ระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมสัง่การลบ "เน้ือหาเท็จ" 
ออนไลน์ซึ่งมกัจะมขีอ้มูลที่วพิากษ์วจิารณ์รฐับาลทหารหรอืสถาบนักษตัรย์ิ  
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พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมอี านาจอนุมตักิารควบคุมตวัโดยไม่มกีารรบัประกนัมากกว่าสามสบิวนัและหา้มมใิหม้ี 
การตพีมิพ์และเผยแพร่ขอ้มูลที่อาจท าใหเ้กดิความตื่นตระหนก กฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในการจ ากัดเสรีภาพของประชาชนรวมถึงพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 ว่าด้วยการปลุกระดม และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 -333 ว่าด้วยการหมิน่ 
ประมาท ในปี พ.ศ. 2561 มีการฟ้องร้องด าเนินคดี 400 คดีและมากกว่า 260 คนที่ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายเหล่าน้ี ตัวอย่างเช่น ในเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้ประท้วงสิบหกคนต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิในอ ำเภอเทพา จังหวดัสงขลา ได้ถูกตัง้ข้อหาตามพระราชบญัญตัิ 
การชุมนุมสาธารณะและในเดอืนพฤษภาคมผู้น าของการเคลื่อนไหวทางการเมอืงที่มุ่งไปสู่การจดัตัง้รฐับาลในระบอบประชาธปิไตยซึ่งต่อต้านรฐั
บาลทหารได้ถูกต ารวจกกัตวั ภายใต้ค าสัง่คสช.ที่ 3/2558 ถูกตัง้ขอ้หาจ านวนมากนัน้เป็นผลมาจากจ านวนผูป้ระท้วงที่เรยีกรอ้งการจดัตัง้รฐับาล 
ในระบอบประชาธปิไตยที่เพิม่มากขึน้และการเรยีกรอ้งใหม้กีารเลอืกตัง้โดยผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 
 
ในมุมมองของการเลอืกตัง้ที่ก าลังจะมีขึ้นในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 รฐับาลได้ออกค าสัง่คสช. ที่ 22/2561    เพื่อยกเลกิการด าเนินคดใีนกรณี 
การชุมนุมทางการเมือง มากกว่า 5 คน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตามค าสัง่ดังกล่าวยงัระบุด้วยว่า “จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ 
ด าเนินคดขีองคดกีารฟ้องรอ้งหรอืการด าเนินการตามประกาศ และค าสัง่ที่ด าเนินการก่อนที่จะมคี าสัง่ใหม่” ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟ้องรอ้งด าเนินคดกี่อน 
ที่ค าสัง่คสช. ที่ 22/2561 จะออกมาจะยงัคงท าการด าเนินต่อไป 
 
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งหมายถึง การดูหมิ่น ข่ม ขู่ หรือหมิ่นประมาทสมาชิกของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยยงัคงเป็นความผดิทาง 
อาญาตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตามพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั มพีระราชโองการใหห้วัหน้าผูพ้พิากษา  
และอยัการสูงสุดยุตกิารฟ้องรอ้งตามมาตรา 112 และไม่อนุญาตใหใ้ช้เป็นเครื่องมอืทางการเมอืง ท าใหใ้นปี พ.ศ. 2561 ไม่มคีดใีหม่ของการหมิน่ 
พระบรมเดชานุภาพถูกด าเนินคดีและมีคดีอกีหลายคดีที่ถูกยกเลิก แม้จะมีแนวโน้มในการพฒันา แต่กฎหมายอื่น ๆ  เช่น ประมวลกฎหมาย  
อาญามาตรา 116 และพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ยงัคงถูกใช้เพื่อลงโทษการวจิารณ์สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ   
 

บริษัทหลายบริษัทยงัใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามนักเคลื่อนไหวด้านสิทธมินุษยชนผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มรีาคาสูงและใช้เวลายาวนาน 
ตัวอย่างเช่นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทธรรมเกษมซึ่งเป็นฟาร์มสตัว์ปีกของคนไทยในจงัหวดัลพบุรไีด้ยื่นฟ้องข้อหาหมิน่ประมาททาง 
อาญาต่ออดตีแรงงานชาวพม่าในข้อหาพูดเกี่ยวกับการละเมดิแรงงาน บริษัทยงัได้น าเนินคดีทางอาญาและคดแีพ่ง  กว่าสิบสามคดีกบัแรงงาน 
ข้ามชาติสิบสี่คน และนักปกป้องสิทธิฯที่ได้ประณามการปฏิบตัิการด้านแรงงานของบริษัทองค์การนอกภาครฐัระหว่างประเทศที่ท างานด้าน  
สทิธมินุษยชน ได้รบัผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่จ ากัดของประเทศไทยและมคีวามเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม เจ้าหน้าที่ขององค์  
การนอกภาครฐัระหว่างประเทศทัง้ในและต่างประเทศต่างรายงานว่ารฐับาลมองว่าพวกเขาเป็นภยัคุกคามต่อความสงบความเรยีบรอ้ยของสาธา 
รณะและหรอืความมัน่คงของชาตแิละในฐานะตวัแทนต่างประเทศ พนักงำนชำวต่ำงชำตหิลำยคนที่ท ำงำนใหอ้งค์กำรนอกภำครฐัระหว่ำงประเทศ 
ถูกปฏิเสธใบอนุญำตท ำงำนหรือถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองสอบสวนอย่ำงหนัก องค์กรสื่อยงัถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อภาครฐัในปี พ.ศ.
2561 ตวัอย่างเช่นช่องรายการ Peace TV และรายการทอล์กโชว์ Tonight Thailand และ Wake Up News ถูกปิดตวัลงชัว่คราวและถูกบังคบั 
ใหห้ยุดการออกอากาศเน่ืองจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่หา้มการแพร่กระจายของขอ้มูลที่ส าคญัของรฐับาลทหารและสถาบนั 
พระมหากษตัรย์ิ 
 
กฎหมายที่ควบคุมการจดทะเบยีนองค์กรภาคประชาสงัคมไม่ได้ด าเนินการตามข้อก าหนด ตามกฎหมายแล้วองค์กรภาคประชาสงัคมอาจจด  
ทะเบยีนเป็นมูลนิธกิบักระทรวงมหาดไทยหากท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการ บรษิทั ประกอบด้วยบุคคลสญัชาตไิทยอย่างน้อย  
สามคนแสดงใบแจ้งยอดธนาคารที่มยีอดคงเหลอือย่างน้อย 200,000 บาท (ประมาณ 6,000 ดอลลาร์) และไม่ขดัต่อกฎหมาย ศลีธรรมอนัด ีหรอื 
ความมัน่คงของชาตอิย่างไรก็ตามแมว่้าจะตรงตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีองค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงต้องเผชญิกบัความยากล าบากเจ้าหน้าที่จด  
ทะเบยีนมกัปฏเิสธองค์กรภาคประชาสงัคมในภาคใต้ของประเทศไทยเพราะพวกเขาเหน็ว่าชื่อขององค์กร “จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ” ชื่อ  
องค์กรที่ถูกปฏเิสธนัน้รวมถงึค ามลายูปัตตานีซึ่งหมายถงึชนกลุ่มน้อยชาวมลายูมุสลมิในภาคใต้และอาจหมายความว่าเจ้าหน้าที่ทะเบยีนมคีวาม  
เกี่ยวขอ้งกบัขบวนการแบ่งแยกดนิแดน การจดทะเบยีนขององค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างานด้านสทิธมินุษยชนมกัจะได้รบัการปฏเิสธ ตวัอย่าง  
เช่นจากการรายงานส านักงานภูมภิาคของแอมเนสตี้อนิเตอร์เนชัน่แนลไม่สามารถจดทะเบยีนกับกระทรวงแรงงานในช่วงระหว่างปีเน่ืองจาก  
สมาชิกคณะกรรมการคนไทยของแอมเนสตี้อนิเตอร์เนชัน่แนลประเทศไทยซึ่งจดทะเบยีนเป็นองค์กรภาคประชาสงัคมในท้องถิ่นนัน้ถูกมองว่า  
เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมอืง   
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กฎหมายไม่ได้จ ากดัขอบเขตของกจิกรรมขององค์กรภาคประชาสงัคมโดยตรง อย่างไรก็ตามกจิกรรมขององค์กรภาคประชาสงัคมนัน้ ถูกจ ากดั 
ผ่านการบังคบัใช้ของกฎหมายที่กล่าวถึงก่อนหน้าน้ีที่มผีลกระทบต่ออการชุมนุมและการแสดงออกนอกจากน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พำณิชย์องค์กรภาคประชาสงัคมสามารถถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลาและเจ้าหน้าที่ของรฐัได้รบัอนุญาตใหเ้ขา้ส านักงานและขอเอกสารเพื่อตรวจ 
สอบว่าการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคบัหรือไม่ ในปีพ.ศ. 2561 รฐับาลได้เพิ่มการติดตาม 
องค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างานเกี่ยวกบัประเดน็ต่าง ๆ เช่น สนัตภิาพและทรพัยากรธรรมชาต ิ องค์กรภาคประชาสงัคมที่ด าเนินงานในภาคใต้ 
ของประเทศไทยและท างานเกี่ยวกบัประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง เช่น ความสงบสุข ที่ดนิ และทรพัยากรธรรมชาติ เลอืกที่จะไม่จด 
ทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 131 รฐับาลสามารถเลิกล้มองค์กร 
ภาคประชาสงัคมได้ หากการด าเนินงานขององค์กรนัน้ขดัต่อศลีธรรมอนัดหีรอืเป็นภยัคุกคามต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืความมัน่คงของชาติ 
 
ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิวสิาหกจิเพื่อสงัคมซึ่งถูกเสนอต่อสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ 
(สนช.) เมื่อได้รบัการอนุมตัิจากสนช.แล้วร่างพระราชบญัญัติจะต้องได้รบัการลงนามโดยพระมหากษัตริย์  และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อบัญญัติเป็นกฎหมายพระราชบญัญตัิน้ีจะควบคุมกจิการเพื่อสงัคมรวมถึงธุรกิจ มูลนิธิ และสมาคมที่มุ่งเน้นการพฒันาชุมชน ปัญหาสงัคม 
และสิง่แวดล้อมและลดช่องว่างของรายได้ ภายใต้ร่างกฎหมายรฐับาลมแีผนที่จะจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเสรมิกจิการเพื่อสงัคมบุคคลที่ลงทุนใน 
กจิการเพื่อสงัคมจะได้รบัการหกัภาษีตามจ านวนเงนิที่ลงทุนองค์กรภาคประชาสงัคมที่ลงทะเบยีนแล้วสามารถสมคัรเพื่อรบัสถานะการยกเวน้ 
ภาษีอย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่ไม่คุน้เคยกบักระบวนการการสมคัร ภายใต้ประมวลรษัฎากร บุคคลและบรษิทัที่บรจิาคให้  
กับมูลนิธิและสมาคมสามารถได้รบัการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ส าหรบัรายได้ส่วนบุคคล และ 2 เปอร์เซ็นต์ส าหรบับรษิัทองค์กร 
ภาคประชาสงัคมได้รบัอนุญาตใหร้บัเงินจากผู้บริจาคในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสามารถมีการระดมทุนเพื่อหารายได้ หากมูลนิธสิรา้ง  
ผลก าไร ก าไรจะถูกคดิภาษีในอตัรารอ้ยละ 1  
 
ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายส าหรบัองค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงขาดแคลนนักกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนใหญ่ด าเนินงานในเมอืงท า
ใหก้ารเขา้ถงึความช่วยเหลอืทางกฎหมายขององค์กรภาคประชาสงัคมในพื้นที่ชนบทเป็นเรื่องยาก  

สมรรถนะขององคก์ร: 4.2 

 

สมรรถนะขององค์กรภาคประชาสงัคมลดลงเลก็น้อยในปี พ.ศ. 2561เน่ืองจากองค์กรภาคประชาสงัคมต้องเผชิญกบัความยากล าบากที่เพิ่มขึ้น 
ในการบริหารทรพัยากรมนุษย์ เน่ืองจากความเข้มงวดของ คสช.ในพื้นที่ชนบท องค์กรภาคประชาสงัคมบางแห่งต้องดิ้นรนในการสรา้งความ 
สมัพนัธ์ที่ดกีบัผูร้บัผลประโยชน์ ตวัอย่างเช่น ในภาคใต้ตอนล่างรฐับาลตรวจสอบองค์กรอย่างเขม้งวดท าใหชุ้มชนท้องถิ่นหลกีเลี่ยงการร่วมมือ  
กับพวกเขา  องค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยที่ท างานเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมอืง  มีความสมัพนัธ์ที่ 
ใกล้ชิดและได้รบัความไว้วางใจกับทางเขตเลือกตัง้ของพวกเขาท าให้พวกเขาเข้าใจและตอบสนองความต้องการของเขต  เลือกตัง้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันองค์กรระดับรากหญ้าและนักปกป้องสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ท าหน้าที่จัดการกับความท้าทาย  ความต้องการ 
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และการเรียกร้องของผู้ได้รบัผลประโยชน์ซึ่งมกัจะเป็นชาวบ้านหรือชุมชนในชนบทองค์กรภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่  มีพนัธกิจที่ชัดเจน 

แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่มีความสามารถในการพฒันาแผนกลยุทธ์และพวกเขามกัประสบกับความท้าทายในการน าไปปฏิบัติ  เน่ือง 
จากการขาดแคลนทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคมมกัจะพึง่พาการให้ทุนตามโครงการและปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของผูบ้รจิาคแทนที่จะปฏิบัติ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน 
 
ในปี พ.ศ. 2561 องค์กรภาคประชาสงัคมหลายแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย ได้ประสบกบัการลาออก 
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นบวกกับความยากล าบากในการดูแลรกัษาบุคลากรเน่ืองจากการลดลงของเงินทุน ตัวอย่างเช่น  จากความยากล าบาก 
ในการระดมทุนท าใหอ้งค์กรภาคประชาสงัคมที่มเีครอืข่ายกว่ายีส่บิเอด็แห่งในภาคใต้มอีาสาสมคัรเป็นรอ้ยละ 80 ของพนักงานทัง้หมด เมื่อเทยีบ 
กบัรอ้ยละ 70 ถงึ 75 ในปีก่อนหน้า เครอืข่ายดงักล่าวเลอืกที่จะไม่เปิดเผยชื่อองค์กร เน่ืองจากอาสาสมคัรมกัจะมคีวามล าบากในการหาเลี้ยงชีพ 
และการท างานขององค์กรภาคประชาสงัคมในภาคใต้นัน้มคีวามท้าทายทัง้ด้านร่างกายและจิตใจส่งผลใหพ้วกเขามกัจะลาออกเพื่อหารายได้จาก
ที่อื่น การที่สุขภาพจติของพนักงานแย่ลงนัน้ท าใหพ้นักงานลาออกและน่ีคอืสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะขององค์กรภาคประชาสงัคมปัญหาน้ี  
แพร่หลายมากในหมู่องค์กรภาคประชาสงัคมขนาดเลก็ที่มทีรพัยากรจ ากดัซึ่งพนักงานมกัจะด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง ในทางกลบักนัองค์การ 
นอกภาครฐั ระหว่างประเทศในประเทศไทยมีเงินทุนหลักและพนักงานที่เพียงพอ นอกจากน้ีพวกเขามกัจะมทีรพัยากรมนุษย์ที่เพียงพอและ 
สามารถท างานระดบัมอือาชพี  
 
องค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดโครงสร้างการจดัการภายในโดยที่องค์กรภาคประชาสงัคมจ านวนมากโดย  
เฉพาะอย่างยิง่องค์กรชุมชนและการเคลื่อนไหวระดบัรากหญ้าไม่มทีรพัยากรมนุษย์และระบบบญัช ี องค์กรภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่ทัง้ในเขต  
เมืองและชนบทมอีินเทอร์เน็ตและใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานในระดับหน่ึงองค์กรภาคประชาสงัคมขนาดใหญ่ที่มทีรพัยากรมากขึ้นสามารถ 
เขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ได้มากขึ้นและมสี านักงานและคอมพวิเตอร์ในขณะที่องค์กรระดบัรากหญ้าใช้โทรศัพท์มือถือ  
ส่วนตวัเพื่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นในเครอืข่ายผ่านแอพเช่น Facebook และ LINE ในปี พ.ศ. 2561 ความพรอ้มของเทคโนโลยสี าหรบัองค์กรภาคประชา 
สงัคมได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อบริษัทเช่น Microsoft และ Oracle เสนอเครื่องมือและบริการฟรีให้กับองค์กรภาคประชาสงัคมซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ 
โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ขององค์กร อย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ  
จะไม่ทราบถงึการรเิริม่เหล่าน้ี 

ความมัน่คงทางการเงิน: 5.2 

 

ความมัน่คงทางการเงินขององค์กรภาคประชาสงัคมในประเทศไทยลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากองค์กรภาคประชาสงัคมประสบ 
ปัญหาในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นจึงมทีรพัยากรน้อยลงเพื่อช่วยเหลอืชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลอืความท้าทายน้ีเป็นสิ่งที่รุนแรงโดย 
เฉพาะส าหรบัองค์กรภาคประชาสงัคมในพื้นที่ชนบทที่มีทรพัยากรจ ากดับวกกบัความสามารถของพนักงานซึ่งโอกาสในการระดมทุนที่มีจ ากัด 
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ตัวอย่างเช่น การที่พนักงานของเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทยประสบกับความล าบากในการท าความเข้าใจและกรอกแบบฟอร์มการ  
บรจิาค   
 

เน่ืองจากประเทศไทยย้ายจากการเป็นประเทศที่มรีายได้ปานกลางถึงล่างเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในปี พ.ศ. 2554 ผู้บริจาคจาก 
ต่างประเทศจึงเปลี่ยนล าดับความส าคญัในการบริจาคไปยงัประเทศที่ยากจนกว่า องค์กรภาคประชาสงัคมของไทยจึงต้องพึ่งแหล่งเงินทุนใน  
ประเทศซึ่งสามารถเขา้ถึงได้ยากในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงต่างๆก็ได้ใหก้ารสนับสนุนในรูปของเงินทุนแก่องค์กรภาคประชาสงัคมตวัอย่างเช่น 
ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงวฒันธรรมมอบเงินทุนให้แก่องค์กรภาคประชาสงัคมส าหรบัสิบโครงการที่อยู่ในด้านวฒันธรรมเช่น ดนตรีเพื่อคน  
ตาบอด และการสรา้งความตระหนักรู้เกี่ยวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมของสถาบนักษตัรย์ิ โดยทัว่ไปแล้วรฐับาลไทยดูเหมอืนจะลงัเลที่จะใหเ้งินแก่  
องค์กรภาคประชาสงัคม ในปี พ.ศ.2561 หลังจากที่มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งประเทศไทย (ThaiHealth) ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ขององค์กร 
ภาคประชาสงัคมหลายแห่งที่ท างานเกี่ยวกบัปัญหาด้านสุขภาพได้ยกัยอกเงนิของรฐับาลในปี 2558 ท าใหท้างรฐับาลนัน้ระงบัเงนิกองทุนแต่ทว่า  
รฐับาลได้กลบัมาระดมทุนส าหรบัองค์กรภาคประชาสงัคมอกีครัง้ในปี พ.ศ. 2561 แต่ก าหนดกฎระเบยีบเพิม่เตมิเกี่ยวกบัองค์กรภาคประชาสงัคม 
ที่ได้รบัเงนิดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาผ่าน ThaiHealth นอกจากน้ีในทางตรงกนัขา้มกบัปีก่อนหน้ารฐับาลไม่ได้ใหเ้งนิที่มาจากภาษี รอ้ยละ 
2 ส าหรบัแอลกอฮอล์และยาสูบในปี พ.ศ. 2561 กับ ThaiHealth และยงัไม่มีระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรภาคประชาสังคม  
ในการด าเนินโครงการที่ได้รบัเงนิสนับสนุนจากรฐับาล    
 
นอกจากน้ีในปี 2561 รฐับาลได้ท าการคุกคามองค์กรภาคประชาสงัคมและผูส้นับสนุนเงินทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมมีาก่อนในปีที่ผ่านมา  ตวัอย่าง 
เช่น ต ารวจและเจ้าหน้าที่ทหารขู่ว่าจะลดงบประมาณของมหาวทิยาลัยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หากมหาวทิยาลยัเหล่านัน้  
ร่วมมอืกบัองค์กรภาคประชาสงัคม และพวกเขาเตอืนอาจารย์และนักเรียนไม่ใหม้สี่วนร่วมในการประท้วงและกจิกรรมทางการเมอืง ภยัคุกคาม  
ที่เพิม่ขึน้เกี่ยวกบัมุมมองของรฐัที่เชื่อว่าการระดมทุนเกี่ยวของกบักจิกรรมขององค์กรภาคประชาสงัคม เช่น การประท้วงโครงการพฒันาและการ 
เรียกร้องแนวทางที่มผูี้มสี่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม และการประเมินผลกระทบก่อนที่จะด าเนินโครงการมคีวามขดัแย้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิ  
และความมัน่คงของชาต ิ
 
องค์กรภาคประชาสงัคมยงัประสบปัญหาที่เพิม่มากขึน้ในการเขา้ถงึเงนิทุนต่างประเทศในปี 2561 ผูบ้รจิาครายใหญ่ในประเทศไทยได้แก่ USAID 
สถานทูตแคนาดาผ่านกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มท้องถิน่ (CFLI) สถานทูตองักฤษผ่านกองทุน Magna Carta และสถานทูตญี่ปุ่ นความช่วย 
เหลอืจากญี่ปุ่ นภายใต้โครงการความช่วยเหลอืเป็นทุนเพื่อโครงการความมัน่คงของมนุษย์ระดบัรากหญ้า (GGP) ลดลงอย่างมากในปีพ.ศ. 2561 
โครงการ GGP สนับสนุน 4 โครงการรวมมูลค่า 8 ล้านบาท (ประมาณ 255,000 ดอลลาร์) ในปี 2561 เทียบกับแปดโครงการรวมมูลค่า 19 
ล้านบาท (ประมาณ 606,000 ดอลลาร์)  ในปี พ.ศ. 2560 องค์กรชุมชนหลายองค์กรในพื้นที่ชนบทเผชิญกับความท้าทายเป็นพิเศษรวมถงึ 
ก าแพงภาษาเน่ืองจากผูบ้รจิาคมกัจะพูดภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีองค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างานเกี่ยวกบัปัญหาที่ละเอยีดอ่อน เช่น สุขภาพ  
การเจรญิพนัธุ์และสทิธ ิLGBTI ได้สงัเกตเหน็ความเปลี่ยนแปลงของการสนับสนุนจากต่างประเทศขึน้อยู่กบัการบรหิารที่แตกต่างกนั  
 
จากข้อมูลของ AIDSPAN พบว่าผู้ติดตามอิสระของกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วณัโรค และมาลาเรีย (กองทุนโลก) กองทุนโลกให้เงิน 38 
ล้านดอลลาร์สหรฐัแก่กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธริกัษ์ไทยที่ขอทุนส าหรบัเอชไอวีในประเทศไทยส าหรบัปี พ.ศ. 2561-2563 เงินบางส่วน 
ที่ได้รบัจากมูลนิธริกัษ์ไทยจะน าไปแจกจ่ายใหก้บัองค์กรภาคประชาสงัคมในพื้นที่ แมว่้าประเทศไทยได้วางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้เงินทุนภายใน 
ประเทศส าหรบัโครงการที่เกี่ยวข้องกบัเอชไอวภีายในปี พ.ศ. 2560 แต่ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียหลายคนแสดงความกงัวลว่าการระดมทุนในประเทศ 
นัน้ไม่เพยีงพอและรฐับาลพยายามที่จะปฏเิสธการบรกิารป้องกนัเอชไอวโีดยเฉพาะในกลุ่มหลกัอย่างในชายรกัร่วมเพศ 
 

องค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงต่อสูเ้พื่อระดมทุนจากสาธารณะ จากความเชื่อทางพุทธศาสนาและภาพลกัษณ์เชงิลบขององค์กรภาคประชาสงัคม 
ในฐานะที่เป็นปรปักษ์ของรฐั คนไทยเลยเลอืกที่จะบรจิาคเงนิใหก้บัวดัแทนที่จะเป็น องค์กรภาคประชาสงัคม บรษิทับางแห่งได้ร่วมมอืกบัองค์กร 
ภาคประชาสงัคมเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ CSR (ความรบัผิดชอบต่อสงัคม) ของพวกเขา แต่ความร่วมมอืดังกล่าวยงัคงมคีวามท้าทาย 
เน่ืองจากแนวทางและกลยุทธ์การท างานมคีวามขดัแยง้กนั นอกจากน้ีหลาย ๆ บรษิทัดูเหมอืนจะด าเนินการรเิริม่ CSR เพื่อเสรมิสรา้งชื่อเสียง 
ของพวกเขาผ่านโครงการการกุศลมากกว่าที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมหรอืสิง่แวดล้อมผ่านการมสี่วนร่วมที่มคีวามหมายกบัองค์กรภาค
ประชาสงัคม  
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องค์กรภาคประชาสงัคมในประเทศไทยพยายามสร้างทรพัยากรของตนเอง ถึงแม้ว่าการระดมทุนจะได้รบัอนุญาต แต่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2561 องค์การนอกภาครฐัระหว่างประเทศแห่งหน่ึงได้ตดัสินใจยุติการระดมทุนเน่ืองจากการตอบโต้ต่อสื่อโซเชยีลที่มคี าพูดแสดงความเกลียดชัง 
และการคุกคามต่อพนักงาน นอกเหนือจากการระดมทุนแล้ว องค์กรชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย 
โดยเฉพาะที่ประกอบด้วยกลุ่มชนพื้นเมอืงและแรงงานนอกระบบขายสนิค้า เช่น เสื้อผา้และสิง่ทอ ในขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธปิไตยใน 
ภาคใต้ของประเทศไทยได้จัดตัง้ธุรกจิขนาดเล็กเพื่อสรา้งรายได้พวกเขามกัขาดความรูแ้ละประสบการณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกจิเพื่อน าไป  
สู่ความส าเร็จ ในปี 2561 รายได้จากองค์กรภาคประชาสงัคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเน่ืองจากองค์กรต่างๆเริ่มสร้างกิจการเพื่อสงัคมโดยทัวไปแล้ว  
องค์กรภาคประชาสงัคมจะไม่มรีะบบการจดัการทางการเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรภาคประชาสงัคมขนาดเลก็ องค์กรชุมชน และการเคลื่อน  
ไหว ระดบัรากหญ้าล้วนขาดระบบบญัชแีละแนวทางการจดัซื้อ ส่วนใหญ่ใช้การท าบญัชขีัน้พื้นฐานเท่านัน้ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วพวกเขาจะเก็บรกัษา  
ขอ้มูลบนกระดาษมากกว่าทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

การสนับสนุน: 5.0 

 

ความสามารถขององค์กรภาคประชาสงัคมในการด าเนินการสนับสนุนมปีระสทิธภิาพลดลงในปี พ.ศ. 2561 คสช. ด าเนินการโดยปราศจากความ 
โปร่งใสและได้ท าการตัดสินใจในสิง่ที่ส าคญัโดยไม่มกีารหารอืสาธารณะ ในปี 2561 รฐับาลไทยอนุมตักิฎหมายอย่างน้อยหกสบิหา้ฉบบั รวมถึง  
ค าสัง่คสช.ต่างๆ ในจ านวนนัน้มเีพยีงร่างกฎหมายเก้าฉบบัเท่านัน้ที่ถูกน าเสนอเพื่อรบัฟังความเหน็และค าปรึกษาจากสาธารณะ  ตัวอย่างเช่น 
กฎหมายเกี่ยวกบัปัญหาที่มคีวามอ่อนไหวทางการเมอืง เช่น พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ซึ่งมุ่งเน้น  
ในการพฒันาเศรษฐกจิแต่กลบัไม่เปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม  
 
แมว่้าจะมกีารจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเห็นสาธารณะเพื่อรวบรวมข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกบัร่างกฎหมายหรอืนโยบาย องค์กรภาคประชาสงัคม  
รายงานว่าไม่มกีารน าความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของพวกเขาไม่ได้ไปใช้ในร่างสุดท้าย ยกตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2560 รฐับาลได้ร่วมมอืกับ 
มูลนิธิมานุษยะในการจดัประชุมระดับภูมภิาคสีค่รัง้เพื่อหารือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าแผนปฏบิตัิการแห่งชาติ (NAP) ว่าด้วยธุรกจิกบั 
สิทธิมนุษยชน (BHR) จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างไรก็ตามรฐับาลไม่ได้รวมข้อเสนอแนะที่ให้ไวใ้นระหว่างการเสวนาเหล่าน้ี  
ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติร่างสุดท้ายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสงสยัว่าข้อเสนอแนะเหล่านัน้ได้รบัการพจิารณาอย่างแท้จรงิ 
แล้วหรอืไม่ 
 
การกระท าของรฐับาลมกักดีกนัการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสงัคมโดยตรง ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนักเคลื่อนไหวจดัโครงการ We 
Walk ซึ่งผูป้ระท้วงเดินขบวนเป็นระยะทาง 450 กโิลเมตรจากกรุงเทพถงึขอนแก่นเพื่อสรา้งความตระหนักถงึผลกระทบเชงิลบของกฎ ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของค าสัง่คสช.ต่อการครอบครองที่ดนิอ านาจอธปิไตยด้านอาหาร และสุขภาพ และเรยีกรอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด  
นโยบาย และเคารพสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยพยายามที่จะหยุดการเดินขบวนและผู้ประท้วงแปดคนถูกตัง้ข้อหา  
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ภายใต้ค าสัง่คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองมากกว่าห้าคน ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ได้กีดกันไม่ให้สมาชกิ 
ในเครือข่ายระดับรากหญ้า P-Move ประมาณ 100 คนท าการประท้วงอย่างสงบในกรุงเทพฯโดยการหยุดรถประจ าทางที่จุดตรวจต่าง ๆ 
นอกจากน้ีผูน้ า P-Move จ านวนสามคนได้ถูกจบักุม 
 

ความเห็นจากองค์กรภาคประชาสงัคมมกัมคีวามขดัแย้งกับผลประโยชน์ของรฐับาล ในขณะที่องค์กรภาคประชาสงัคมมุ่งหวงัที่จะเพิม่การมี  
ส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิมนุษยชน รฐับาลมกัจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและรักษาความมัน่คงของประเทศและเพิ่มการเติบโตทาง  
เศรษฐกจิตวัอย่างเช่น ในกรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในจงัหวดัสงขลา รฐับาลใหค้วามส าคญักบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิมากกว่าสิทธขิองชุมชน  
ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่มเีพยีงผูส้นับสนุนของโรงงานเท่านัน้ที่มสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรบัโครงการในขณะที่ชุมชนส่วน  
ใหญ่ไม่ได้รบัแจ้งถึงผลกระทบด้านลบที่โรงไฟฟ้าสามารถมต่ีอการด ารงชวีิตและสิง่แวดล้อม เครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา  ในพื้นที่ 
สงขลา - ปัตตานีได้รอ้งเรียนเกี่ยวกบักระบวนการที่มีขอ้บกพร่องต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจดัการเริม่การอดอาหาร  
เพื่อเรียกร้องให้ปิดโรงงาน ความพยายามเหล่าน้ีประสบความส าเร็จในขัน้ต้นเน่ืองจากกระทรวงพลังงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกบั  
เครอืข่ายในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสญัญาว่าจะด าเนินการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ อย่างไรก็ตามในเดอืนมีนาคมกระทรวง  
พลงังานได้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจซึ่งขดัความตกลงขา้งต้นโดยลงนามร่วมกบัผูส้นับสนุนโรงไฟฟ้าชาวสงขลา เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืสญัญา 
ว่าจะยดึตดิกบัผลการประเมนิเก่า 
 
แมจ้ะมอีุปสรรคเหล่าน้ี องค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงด าเนินการรณรงค์สนับสนุนเพื่อก าหนดวาระการประชุมสาธารณะ การรณรงค์ต่าง ๆ ในปี  
พ. ศ. 2561 มวีตัถุประสงค์เพื่อหยุดหรอืชะลอโครงการพฒันาที่ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลและเรียกรอ้งใหม้กีารเลอืกตัง้โดยทัว่ไปแล้ว  การ 
รณรงค์และการเคลื่อนไหวเหล่าน้ีถูกจดัขึน้อย่างไม่เป็นทางการและน าโดยองค์กรภาคประชาสงัคมรากหญ้าและองค์กรภาคประชาสงัคมท้องถิน่   
โซเชยีลมเีดยีท าใหก้ารมสี่วนร่วมในการสนับสนุนง่ายขึน้แต่ประสิทธภิาพของโซเชียลมเีดียส าหรบัการสนับสนุนนัน้ถูกกดีกนัจากการตรวจสอบ  
ของรฐับาลเกี่ยวกบัโซเชยีลมเีดยีและกฎหมายเช่นพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ที่ใหอ้ านาจรฐับาลในการพิจา
รณาข้อมูลเชิงลบหรือข้อมูลส าคญัใดๆ ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนถูกตัง้ข้อหาภายใต้  
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) เพื่อเรยีกรอ้งใหม้กีารเลอืกตัง้อย่างเสรแีละยุตธิรรมในโพสต์บน  
เฟซบุ๊คช่องทางสื่อและฝ่ายคา้นทางการเมอืงก็ได้รบัการตรวจสอบภายใต้บทบญัญตัน้ีิ ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561บรรณาธกิารนิตยสารท้องถิ่น   
ได้ถูกตัง้ขอ้หาว่าได้เผยแพร่ภาพของพระมหากษัตริย์ในอดตีที่สวมใส่หน้ากากอนามยัเพื่อเน้นปัญหามลภาวะทางอากาศ และในเดอืนกนัยายน  
สมาชกิสองคนของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายคา้นถูกตัง้ขอ้หาการเผยแพร่ “ขอ้มูลเทจ็” เกี่ยวกบัการทหารค าสัง่ของคสช.ครัง้ที่ 97/2557 
และครัง้ที่ 103/2557 ยงัห้ามมิให้สื่อและบุคคลทัง้ในสื่อดัง้เดมิและโซเชยีลมีเดยีเผยแพร่ข้อมูลที่ถือเป็น "ความอาฆาตพยาบาท" "ข้อมูลเทจ็" 
หรอืด้วย "เป้าหมายที่จะท าใหม้กีารเสื่อมเสยีชื่อเสยีง" ของรฐับาลทหาร 
 
โดยทัว่ไปแล้วองค์กรภาคประชาสงัคมไม่ได้พยายามส่งผลกระทบเพื่อปฏิรูปกฎหมายเกี่ ยวกับองค์กรภาคประชาสงัคมที่เฉพาะเจาะจงแต่ใน 
สภาพแวดล้อมปัจจุบนัองค์กรภาคประชาสงัคมกลบักลวัว่าความพยายามใด ๆ ดงักล่าวอาจท าใหส้ถานการณ์ ส าหรบัองค์กรภาคประชาสังคม 
ยากยิง่ขึน้ 
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การใหบ้รกิาร: 4.5 

 

ในปี พ.ศ. 2561 การใหบ้รกิารขององค์กรภาคประชาสงัคมแย่ลงเลก็น้อยเน่ืองจากเงนิทุนลดลง องค์กรภาคประชาสงัคมพยายามรกัษาความ 
เชี่ยวชาญ ความสามารถ และทรพัยากรที่จ าเป็นในการตอบสนองต่อความต้องการและล าดบัความส าคญัส าหรบัผูร้บัผลประโยชน์ นอกจากน้ี 
แมว่้ารฐับาลจะตระหนักถงึบทบาทที่ส าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคมในการใหบ้รกิารแต่ในทางปฏบิตัริฐับาลก็ขดัขวางการส่งมอบการบรกิาร 
ขององค์กรภาคประชาสงัคม 
 

องค์กรภาคประชาสงัคมในประเทศไทยมกีารบรกิารที่หลากหลาย สิง่เหล่าน้ีรวมถงึที่พกัอาศยัส าหรบัผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงใน 
ครอบครวั การเขา้ถงึการการยุตกิารตัง้ครรภ์อย่างปลอดภยั สิง่อ านวยความสะดวกด้านสุขภาพส าหรบัผูใ้หบ้ริการทางเพศ ความก้าวหน้าของ 
สทิธขิองกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ชนเผ่าพื้นเมอืงและแรงงานขา้มชาต ิบรรเทาฉุกเฉินการเสรมิพลงัชุมชนความช่วยเหลอืทางกฎหมาย   
การสนับสนุนด้านสทิธมินุษยชนและการศกึษา การวจิยั และการเสรมิสรา้งศกัยภาพ การบรกิารขององค์กรภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ และล าดบัความส าคญัส าหรบัชุมชน เช่น ผลกระทบของโครงการพฒันาที่มต่ีอชุมชน ปัญหาการถอืครองที่ดนิ การเลอืกปฏบิตัิ 
ต่อกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ และการละเมดิสิทธมินุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ตวัอย่างเช่น สหพนัธ์แรงงานขา้มชาตขิององค์กรภาค 
ประชาสงัคม  วตัถุประสงค์เพื่อสรา้งพนัธมติรของกลุ่มและบุคคลเพื่อส่งเสรมิสทิธิของแรงงานขา้มชาตแิละใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายแก่แรงงาน  
ขา้มชาต ิการศกึษาด้านสทิธแิรงงาน และขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบตุลาการของไทย  
 
อย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชาสงัคมมกัไม่มคีวามเชี่ยวชาญ ความสามารถ และทรพัยากรที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของผู้รบัผลประโยชน์  
อย่างเต็มที่ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2561 ในจังหวดัชัยภูมิ ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศาลชัน้ต้นพบว่า 
นักปกป้องสทิธใินที่ดนิสบิสีค่นมคีวามผดิฐานบุกรุกและท าลายพื้นที่อุทยานแห่งชาตแิมว่้าพวกเขาจะเป็นเจ้าของที่ดนิและอาศยัอยู่ในพื้นที่ก่อนที่
จะมกีารประกาศใหเ้ป็นเขตอุทยานแห่งชาต ิดงันัน้ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลอืทางกฎหมายและทรพัยากรทางการเงนิ อย่างไรก็ตามองค์กร 
ที่สนับสนุนพวกเขาซึ่งเป็นเครอืข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอสีานไม่มคีวามเชี่ยวชาญหรอืทรพัยากรที่จ าเป็น องค์กรภาคประชาสงัคมไม่สามารถตอบ  
สนองต่อความต้องการของผูร้บัผลประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเน่ืองจากบุคลากรขององค์กรภาคประชาสงัคมอาจถูกคุกคามโดยเฉพาะใน 
ภาคใต้ตอนล่าง ตวัอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ทหารได้จบัตาเจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสงัคมในภาคใต้ของประเทศไทยที่ท างานด้าน 
สนัติภาพและทรพัยากรธรรมชาตผ่ิานการจับกุม การเฝ้าระวงั การกักขงัในค่าย "การศึกษาใหม่" และการคุกคามทางศาลเป็นผลให้พนักงาน 
ขององค์กรภาคประชาสงัคมลงัเลที่จะช่วยเหลอืสมาชกิในชุมชน 
 
นอกจากน้ีการบริการขององค์กรภาคประชาสงัคมนัน้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกนัทุกคน ตัวอย่างเช่นผู้หญิงในพื้นที่ชนบทอาจต้อง  
เดนิทางหลายรอ้ยกโิลเมตรเพื่อเขา้ถงึคลินิกที่ให้การยุติการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภัยเน่ืองจากการยุตกิารตัง้ครรภ์ยงัผิดกฎหมายในประเทศไทย 
ท้ายที่สุดเพราะว่าการท างานขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีความท้าทายและนักเคลื่อนไหวได้รับความเสี่ยงมากมาย 
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นักเคลื่อนไหวจงึประสบกบัสุขภาพจติที่แย่ลง ท าใหป้ระสทิธภิาพของการใหบ้รกิารลดน้อยลงเช่นกนัตวัอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2561 นักเคลื่อนไหว 
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ รายงานว่ารู้สกึอยากฆ่าตัวตายเน่ืองจากการตดัสนิของสงัคมเกี่ยวกบัตัวตนและการเคลื่อนไหวบวกกบัการ  
ขาดการเขา้ถงึการรกัษาสุขภาพจติ  
โดยทัว่ไปแล้วผูใ้หบ้รกิารจะได้รบัทุนจากผูบ้รจิาคและการเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนและระดบัรากหญ้าจะได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรภาค 
ประชาสงัคมในท้องถิ่นที่มขีนาดใหญ่ผ่านแผนการให้ทุนย่อย องค์กรภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่ใหบ้รกิารฟรเีน่ืองจากผู้รบัผลประโยชน์มักเป็น 
สมาชกิชุมชนที่มรีายได้น้อยและไม่สามารถช าระค่าบรกิารดงักล่าวได้ แมว่้ารฐับาลจะรบัรูถ้งึบทบาทที่ส าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคมในการ 
ใหบ้รกิารและได้ขอใหอ้งค์กรภาคประชาสงัคมเขา้ร่วมในโครงการพฒันาประเทศมากขึน้ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาตทิี่12 (2560-2564) แต่ในทางปฏบิตันัิน้ การยอมรบัและการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสงัคมของรฐับาลนัน้มเีขตจ ากดัรฐับาลมักมอง  
องค์กรภาคประชาสงัคมว่าเป็นฝ่ายตรงขา้มขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายในครัง้นัน้ๆ ตวัอย่างเช่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รฐับาล 
ขดัขวางการท างานขององค์กรภาคประชาสงัคมที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการพฒันาที่รฐับาลให้การสนับสนุนและใน  ภาค 
เหนือของประเทศไทยองค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างานด้านสทิธชิุมชนได้รบัการจ ากดัจากคสช.จงึเป็นผลใหก้ารใหบ้รกิารลดลงในทัง้สองกรณี 

โครงสรา้งพืน้ฐานรายภาคส่วน: 4.8 

 

โครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนภาคองค์กรภาคประชาสงัคมได้มกีารอ่อนแอลง ในปีพ.ศ. 2561 มศีูนย์ทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคมและ 
องค์การมาตรฐานสากล (ISO) เพยีงไม่กี่แห่ง เช่น NEEDeed และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (CODI) ที่ด าเนินการในประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2561 ศูนย์ทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคมและองค์การมาตรฐานสากลเสนอการสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเพิม่เติม นอกจากน้ี  
บรษิทัยงัจดัใหม้กีจิกรรมเสรมิสรา้งขดีความสามารถฟรซีึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของพวกเขา ตวัอย่างเช่น 
MicrosoftและOracle ได้ใหบ้รกิารผลติภณัฑ์และสทิธกิารใช้งานฟรแีก่องค์กรภาคประชาสงัคมแมว่้าองค์กรภาคประชาสงัคมบางแห่งจะตระหนัก    
ถึงโอกาสเหล่าน้ี  อย่างไรก็ตามศูนย์ทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคมและบริษัทต่าๆ ยงัคงมีความสามารถในการรองรบัองค์กรภาคประชา 
สงัคมในประเทศไทยเพยีงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2561 NEEDeed สามารถช่วยเหลือองค์กรภาคประชาสงัคม ได้เพียงห้าถงึสบิแห่ง 
ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเหตุผลส่วนหน่ึงมาจากการประสบกับความท้าทายในการให้บริการในราคาที่เหมาะสม องค์กรภาค  
ประชาสงัคมไทย  โดยเฉพาะที่ตัง้อยู่นอกเขตเมืองจ านวนมากไม่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่หรือไม่สามารถเข้าถึงศูนย์ทรพัยากรองค์การมาตรฐาน 
สากลและศูนย์ทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคม ตวัอย่างเช่น ตามองค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างานเกี่ยวกบัสทิธชิุมชน และที่ดนิในภาคใต้และ 
ภาคเหนือของประเทศไทยไม่มทีัง้องค์การมาตรฐานสากลและศูนย์ทรพัยากรองค์กรภาคประชาสงัคมในพื้นที่ของพวกเขา องค์กรภาคประชา 
สงัคม ยงัได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสงัคมอื่นๆ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนน้ีมีจ ากัดและครอบคลุมเฉพาะบางหัวข้อ เช่น 
การตรวจสอบภายในและการประเมนิผล หรอืการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการรายงานใหก้บัผูบ้รจิาค   
   
องค์กรภาคประชาสงัคมสามารถเขา้ถงึการฝึกอบรมที่โดยนักวชิาการท้องถิ่น ทนายความ องค์กรพนัธมติร และผูเ้ชี่ยวชาญอื่นๆ ที่ครอบคลุม  
หวัขอ้ต่างๆ เช่น การสรา้งขดีความสามารถ ความเป็นผูน้ า การสนับสนุน ทรพัยากรมนุษย์และความรูด้้านกฎหมาย อย่างไรก็ตามการฝึกอบรม  
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เหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะเกดิขึ้นในกรุงเทพฯและมีค่าธรรมเนียม ดงันัน้องค์กรภาคประชาสงัคมที่อยู่ในกรุงเทพฯจะเป็นกลุ่มหลักที่มีเงินทุนเพียงพอ  
จะได้รบัประโยชน์การฝึกอบรมเหล่าน้ี องค์กรชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รบัความยากล าบากในการ เขา้ร่วมการฝึก 
อบรมในสถานที่ห่างไกล เน่ืองจากสมาชกิองค์กรภาคประชาสงัคมจ านวนมากต้องเผชญิกบัขอ้จ ากดัในการเดนิทาง หรอืถูกตดิตามข่มขู่ และ 
คุกคามโดยรฐับาลผ่านกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับรากหญ้า  กองทุนองค์กรภาคประชาสงัคมต่างๆใน 
ประเทศไทยได้รบัเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิมานุษยะได้จัดหาเงินบริจาคเพื่อ มอบให้กับชุมชนด้อย 
โอกาสหลายแห่งโดยมีมูลค่าประมาน 3.8 ล้านบาท (ประมาณ 121,000 ดอลล่าร์) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคหลาย ราย เช่น 
สถานทูตแคนาดา สถานทูตสหราชอาณาจกัร และอนิเตอร์นิวส์ (Internews)  
 
เครือข่ายองค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงเป็นช่องทางหลักของการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสงัคม และในปี พ.ศ. 2561 เครือข่ายองค์กร 
ภาคประชาสงัคมระหว่างภาคและแบบรวมต่างๆได้ถูกจัดตัง้ขึ้น ตวัอย่างเช่น เครอืข่ายธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนแห่งประเทศไทยได้ก่อตัง้ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2560 และเริ่มการท างานในปี พ.ศ. 2561 เครือข่ายน้ีได้รวมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และองค์กรภาค  
ประชาสงัคม ที่มุ่งมัน่ที่จะท าใหชุ้มชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน The We Fair Welfare Network 
ก่อตัง้ขึน้ในปี พ. ศ. 2561 ประกอบด้วยองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ 13 แห่งที่มเีป้าหมายเพื่อลดความมัง่คัง่และความไม่เท่าเทียมทางสังคม 
ผ่านการส่งเสรมินโยบายที่ก้าวหน้าเพื่อปฏิรูประบบสวสัดกิาร ในส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยองค์กรภาคประชาสงัคม ได้ร่วมมอืกนัน้อยลงก่อน 
ที่การเลอืกตัง้ระดบัชาตจิะเกิดขึน้ ตวัอย่างเช่น ในภาคเหนือของประเทศไทย ไม่มกีารรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาสงัคมในปี พ.ศ. 2561 
เน่ืองจากความขดัแย้งทางการเมอืงระหว่างองค์กรภาคประชาสงัคมและสมาชกิชุมชนที่สนับสนุนรฐับาลและผูท้ี่ต่อต้านรฐับาลมีการร่วมมือกัน 
ในการสร้างสนัติภาพ แต่หลายคนกลับไม่สามารถมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการป้องกันความขดัแย้งแบบมอีาวุธ 
(GPPAC) เป็นองค์กรระดับภูมภิาคที่ท างานเกี่ยวกับการสร้างสนัติภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงในภาคใต้ของประเทศไทยองค์กร  
ภาคประชาสงัคมในท้องถิน่ที่ท างานกบักลุ่มสทิธชินกลุ่มน้อยระหว่างประเทศยงัคงด าเนินโครงการที่เอื้อต่อการสรา้งสนัตภิาพ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 องค์กรภาคประชาสงัคมได้มสี่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนในหลายภาคส่วน ตัวอย่างเช่น บรษิทัที่ร่วมมอืกบัองค์กรภาคประชา 
สงัคม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และรฐับาลที่มเีป้าหมายในการใหอ้งค์กรภาคประชาสงัคมมสี่วนร่วมใน 
แผนพฒันาประเทศ ในปีพ. ศ. 2561 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และมูลนิธเิครอืข่ายส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงานได้จัดตัง้ 
โครงการร่วม Labor Voice ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงคุณภาพชวีติของแรงงานขา้มชาต ิป้องกนัการปฏบิตังิานที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสรมิ 
การรบัรูถ้งึกฎหมายคุม้ครองแรงงานในหมู่แรงงานขา้มชาตขิองไทย ในส่วนของโครงการแรงงานต่างด้าว 960 คน ได้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั 
กฎ ระเบยีบ และสวสัดกิารแรงงานการร่วมมอืกนัจะด าเนินต่อไปในปี พ.ศ. 2562 และจะมกีารจดัตัง้สายด่วนของ Labor Voices เพื่อส่งเสรมิ 
การปฏบิตักิารด้านแรงงานที่เป็นธรรมภายในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร  
 
อย่างไรก็ตามความร่วมมอืหลายภาคส่วนยงัคงมคีวามท้าทายเน่ืองจากความเขา้ใจที่ขดัแยง้กนัของแนวคดิพื้นฐาน แนวทางปฏบิตัแิละกลยุทธ์ 
ในการท างาน บรษิทัมอี านาจทางเศรษฐกจิและรบัรูว่้าตนเองเป็นผูอ้ านวยความสะดวกและเป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจในโครงการขณะที่องค์กรภาค 
ประชาสงัคมเชื่อว่าบรษิทัไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงในโครงการแมว่้าพวกเขาจะใหเ้งนิทุนก็ตาม นอกจากน้ีบรษิทัต่างๆมกัจะมสี่วนร่วมในการรเิริม่ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) เพื่อปรบัปรุงภาพลกัษณ์ขององค์กรมากกว่าความต้องการที่จะสนับสนุนกจิกรรมขององค์กรภาคประชาสงัคม 
ดงันัน้องค์กรภาคประชาสงัคมจงึรบัเงนิทุนจากบรษิทัมาด้วยความคลางแคลงใจ 
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ภาพลกัษณ์สาธารณะขององค์กรภาคประชาสงัคมแย่ลงในปีพ.ศ. 2561 ในขณะที่นักปกป้องสทิธมินุษยชนถูกตัง้ขอ้หาภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด 
มากขึน้ในปี พ.ศ. 2561 ผูส้ื่อข่าวตรวจสอบตวัเองมากขึน้และสื่อใหพ้ื้นที่ส าหรบัองค์กรภาคประชาสงัคมน้อยลงเน่ืองจากกลวัว่ารฐับาลจะเห็นตน 
เป็นศัตรูเช่นกันในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยสื่อจงึไม่เต็มใจที่จะท างานด้านความกังวลของชนเผ่าพื้นเมืองในทางกลับกันองค์กร 
ภาคประชาสงัคมในภาคใต้ ของประเทศไทยในจังหวดัสงขลาที่ท างานด้านสทิธิชุมชนและที่ดิน กลบัเป็นแหล่งขอ้มูลหลักส าหรบัสื่อต่างๆ ในปี 
พ.ศ. 2561 รฐับาลได้ท าลายชื่อเสียงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสื่อหลายครัง้ ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม หวัหน้ากองทัพบกของ 
ประเทศไทยกล่าวว่าคนที่วพิากษ์วจิารณ์สถาบันกษัตริย์อาจถูกโยนเขา้ไปในโรงพยาบาลโรคจิตแทนการจ าคุก เขาได้กล่าวว่า “การดูแคลนและ  
การดูหมิน่ส่วนใหญ่มาจากคนที่มคีวามผดิปกตทิางจติ” 
 
มุมมองทีม่ต่ีอองค์กรภาคประชาสงัคมของประชาชน ธุรกจิ และรฐับาลนัน้แตกต่างกนัมากขึน้อยู่กบัลกัษณะการท างานขององค์กรภาคประชา  
สงัคมนัน้ๆ องค์กรภาคประชาสงัคมที่อยู่บนพื้นฐานของสวสัดกิาร เช่น ผูท้ี่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่คนพกิาร เดก็ และสตร ีมกัได้รบัมุมมองเชงิบวก 
ในทางกลบักนัองค์กรภาคประชาสงัคมที่มุ่งเน้นไปที่ประเดน็ที่มคีวามอ่อนไหวทางการเมอืง เช่น ความช่วยเหลอืแก่ชุมชนที่ได้รบัผลกระทบจาก 
โครงการพฒันาที่ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาล จะถูกมองในแง่มมุที่สรา้งความก่อกวนหรอืคุกคามความมัน่คงของชาต ิธุรกจิหลายแห่งไม่ชอบ  
องค์กรภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรภาคประชาสงัคมที่ไม่สนับสนุนกจิกรรมทางธุรกจิที่อาจเป็นอนัตรายต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม 
ในภาคใต้ของประเทศไทยประชาชนทัว่ไปมององค์กรภาคประชาสงัคมในมุมเชงิบวกเพราะพวกเขาช่วยเหลอืชุมชนโดยตรง แต่รฐับาลมกัมอง 
ว่าเป็นฝ่ายตรงขา้มและพนักงานที่ท างานกบัองค์การระหว่างประเทศบางคนก็ถูกมองว่าเป็น "ศตัรูของชาต"ิ นอกจากน้ีองค์กรเหล่าน้ียงัได้รบั 
ขอ้ความจากประชาชนชาวไทยที่มคี าพูดแสดงความเกลยีดชงัและการคุกคามบนหน้าโซเชยีลมเีดยี ในปี พ.ศ. 2561 องค์กรภาคประชาสงัคมที่ 
ส่งเสรมิการท าแท้งแบบถูกกฎหมายก็ได้รบัความเหน็เชงิลบในเวบ็ไซต์เช่นกนั   
 
ในปีพ.ศ. 2561 องค์กรภาคประชาสงัคมได้ใช้ความพยายามในการส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของพวกเขา ตัวอย่างเช่น กลุ่มสตรี  
ชนเผ่า ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพวกเขาและท าให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและสิ่งที่พวกเขาท าผ่านทาง Indigenous Voices in Asia 
ซึ่งเป็นงานแสดงสื่อ นอกจากน้ีคลนิิกยุตกิารตัง้ครรภ์เริม่ส่งเสรมิกจิกรรมและภาพลักษณ์ของตนเองผ่านทางเวบ็ไซต์ องค์กรภาคประชาสังคม 
ยงัได้พฒันาความสมัพนัธ์กบันักข่าวตามประเดน็ที่พวกเขาครอบคลุม อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการตรวจสอบสื่อนักข่าวมกัจะระมดัระวงัเป็นพเิศษ 
เกี่ยวกบัขอ้มูลที่จะรายงาน จากการตรวจสอบสื่อแบบดัง้เดมิ องค์กรภาคประชาสงัคมได้ใช้โซเชียลมีเดียมากขึน้ในการส่งเสรมิ  และด าเนินงาน 
ขององค์กร 
 
องค์กรภาคประชาสงัคมปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณภายในหรอืค่านิยมหลักที่ร่างขึน้ระหว่างการจดัตัง้องค์กร อย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชา 
สงัคมส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูท้ี่ท างานเกี่ยวกบัประเดน็ที่มคีวามอ่อนไหวทางการเมอืง ไม่มกีารด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส เน่ืองจาก 
จะเพิม่ความเสีย่งในการตดิตามและการจ ากดัของรฐับาล โดยทัว่ไปแล้วองค์กรภาคประชาสงัคมจะไม่จดัท ารายงานประจ าปีเน่ืองจากส่วนใหญ่ 
มทีรพัยากรและบุคลากรไม่เพยีงพอ 
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ความคดิเห็นที่แสองในที่นีเ้ป็นของผูเ้ขา้รว่มโครงการและนักวิจัยจากโครงการอื่นๆ จึงไม่มีการสะทอ้นจากมุมมองของ  USAID หรอื  FHI 
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