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18 พฤศจกิายน 2556 

 
เรือ่ง ขอใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในฐานะตวัแทนรฐับาลไทยใน

คณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง แสดงจดุยนืเพื่อคดัคา้นโครงการเขือ่นดอนสะโฮงของสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และตรวจสอบกระบวนการสรา้งเขือ่นในล าน ้าโขงสายหลกัทัง้หมด 

 
เรยีน  ฯพณฯ วเิชษฐ ์เกษมทองศร ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
เอกสารทีส่่งมาดว้ย    
1. รายงานการศกึษาผลกระทบต่อชุมชนรมิแมน่ ้าโขง จากโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
2. ส าเนาจดหมายนกัวทิยาศาสตรท์ัว่โลก แสดงขอ้กงัวลเกีย่วกบัโครงการเขือ่นดอนสะโฮงบนแมน่ ้าโขง
สายหลกั ในพืน้ทีส่พีนัดอน เมอืงโขง แขวงจ าปาสกั ภาคใตข้องสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 

ขา้พเจา้ ตามรายนามทา้ยจดหมายฉบบันี้ คอืกลุ่มภาคประชาสงัคม เครอืขา่ยประชาชน 
และบุคคลผูอ้าศยัและพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตใินล าน ้าโขงและน ้าสาขาทัง้ 8 จงัหวดัในประเทศไทย 
และเครอืขา่ยองคก์รในประเทศไทยผูต้ดิตามประเดน็สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตใินลุ่มแมน่ ้าโขง
และอาเซยีน ขอเรียกร้องให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะตวัแทนใน 
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ได้แสดงความชดัเจนในจดุยืนของรฐับาลไทยในประเดน็ข้อเทจ็จริง
เร่ืองสถานะของเข่ือนดอนสะโฮงต่อประชาชนและภาคประชาสงัคมไทย และท าการยบัยัง้ สปป.
ลาว ในทนัที 

 
ดงัเป็นทีป่รากฏชดัเจนแลว้ว่า ในช่วงมากกว่า 2 ทศวรรษทีผ่่านมา ปญัหาการสรา้ง

เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ในแมน่ ้าโขงสายหลกัและแมน่ ้าสาขา เป็นหน่ึงในภยัคุกคามทีส่ าคญัทีสุ่ด
ในภูมภิาคนี้ต่อประชาชนของประเทศในลุ่มแมน่ ้าโขง และไดก้ลายเป็นภยัคุกคามต่อโลก จากการทีเ่ขือ่น
เป็นตวัท าลายลา้งพืน้ทีแ่ห่งความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยาและแหล่งอาหารทีส่ าคญัของ
โลก ขอ้เสนอการสรา้งเขือ่น นบัตัง้แต่โดยประเทศจนีในแม่น ้าโขงทางตอนบน และมาบดันี้โดย  สปป.
ลาว ซึง่ประกาศตวัว่าจะเป็น “แบตเตอรีแ่ห่งเอเชยี” ไดก้ลายเป็นสาเหตุแห่งความแรน้แคน้ทาง
ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรประมง และท าใหค้วามขดัแยง้ระหว่างประเทศเพิม่พนูขึน้ 

 
พวกเราเชื่อว่า รฐับาลไทยไดร้บัรูป้ญัหาทีม่าจากการสรา้งเขือ่นทัง้ 6 เขือ่นบนแม่น ้าโขง

สายหลกัในเขตประเทศจนีต่อประชาชนในเขตภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยมาโดยตลอด
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ช่วงหลายปีทีผ่่านมา อกีทัง้ความขดัแยง้ทีม่าจากการสรา้งเขือ่นไซยะบุรขีนาด 1,285 เมกะวตัต ์ซึง่เป็น
เขือ่นในแม่น ้าโขงสายหลกัตอนล่างเขือ่นแรกทีถู่กเสนอสรา้งโดย สปป.ลาว ในช่วงปี 2553 โดยบรษิทั ช. 
การช่าง จ ากดั (มหาชน) ของประเทศไทยไดร้บัสมัปทานเป็นผูพ้ฒันาโครงการ ทีผ่่านมากระบวนการ
เสนอและสรา้งเขือ่นไซยะบุรยีงัคา้งคาและไมช่ดัเจน แต่ สปป.ลาว กย็งัคงเดนิหน้าสรา้งเขือ่นนี้ต่อไป 
แมว้่าจะไดร้บัการประทว้งและปฏเิสธโดยรฐับาลเวยีดนามและกมัพชูา รวมถงึภาคประชาสงัคมและ
ประชาชนทัว่ภมูภิาคอย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่า หากเขือ่นถูกสรา้งส าเรจ็ ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้
จากการสรา้งเขือ่นไซยะบุร ี จะกลายเป็นบทเรยีนทีเ่จบ็ปวดต่อล าน ้าโขง และประเทศทีต่อ้งพึง่พาล าน ้า
โขงทัง้หมด และในกรณเีขื่อนไซยะบุรนีี้ ประเทศไทยในฐานะผูซ้ือ้ไฟฟ้า ก าลงัตกเป็นจ าเลยต่อการตัง้
ค าถามทัง้ในภมูภิาคและจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัว่โลก  

 
ทัง้นี้ ผลกระทบของการสรา้งเขือ่นแม่น ้าโขง โดยเฉพาะในเรือ่งผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

ไดม้กีารศกึษารวบรวมขอ้มลูแลว้จ านวนหนึ่งโดยเครอืข่ายประชาชนในจงัหวดัภาคอสีาน ดงัรายละเอยีด
ตามเอกสารการศกึษาทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

 
เราประสงคท์ีจ่ะส่งจดหมายเปิดผนึกนี้มายงัท่าน เพื่อขอใหก้ระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในฐานะตวัแทนประเทศไทย ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมาธกิาร
แมน่ ้าโขงฝ่ายไทย ไดท้บทวนสถานะและความเหน็ในประเดน็เขือ่นใหญ่ในลุ่มน ้าโขงและความเดอืดรอ้น
ของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราขอเรยีกรอ้งใหท้่านเรง่ตรวจสอบและคดัคา้นกระบวนการสรา้ง
เขือ่นดอนสะโฮงที ่สปป.ลาว ก าลงัเสนอสรา้งเป็นเขือ่นทีส่องบนแม่น ้าโขงสายหลกัโดยทนัท ี 
 

เราเชื่อว่า ถงึเวลาแลว้ทีร่ฐับาลไทยจะตอ้งรวบรวมบทเรยีนทีเ่กดิมาก่อนหน้าในเรือ่ง
การสรา้งเขือ่นในลุ่มแมน่ ้าโขง เพื่อตรวจสอบและทบทวนท่าทขีองตนเอง และด าเนินการเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนไทยอยา่งแทจ้รงิ 
 

ในกรณกีารสรา้งเขือ่น “ดอนสะโฮง” ในพืน้ที ่“สพีนัดอน” ของลาวใต ้อนัเป็นเขือ่นแมน่ ้า
โขงสายหลกัแห่งทีส่องที ่ สปป.ลาว เสนอทีจ่ะเริม่การก่อสรา้งในเดอืนพฤศจกิายนนี้ ประเดน็ทีข่อให้
ตรวจสอบ และเหตุผลทีไ่ทยควรคดัคา้นเขือ่นแห่งนี้โดยทนัทมีดีงันี้  

 
หน่ึง ผลกระทบท่ีมหาศาลและผลประโยชน์อนัน้อยนิด -  เขือ่นดอนสะโฮง มกี าลงั

ผลติตดิตัง้ 260 เมกะวตัต ์หรอืใหญ่กว่าเขือ่นปากมูนของไทยประมาณ 1 เท่าโดยใชร้ะบบเดยีวกนั คอื
เป็นเขือ่นประเภท run-of-river หรอืเขือ่นทีใ่ชต้วัล าน ้าเป็นอ่างเกบ็น ้า โดยการขดุทอ้งน ้าใหล้กึขึน้และท า
การปนัไฟจากกระแสน ้าทีไ่หลผ่าน ทัง้น้ีในทา้ยทีสุ่ด ไฟฟ้าทีใ่ชไ้ดจ้รงิอาจเป็นเพยีง 1 ใน 3 ของก าลงั
ผลติตดิตัง้เท่านัน้ เช่นเดยีวกบัเขือ่นปากมนู แต่ทว่า เขือ่นดอนสะโฮงเป็นเขือ่นทีถู่กเสนอใหส้รา้งใน
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ช่องทางน ้าช่องทางเดยีวของพืน้ที ่ “สพีนัดอน” ทีป่ลาสามารถว่ายผ่านขึน้ลงไดต้ลอดปีเพื่อวางไขแ่ละ
ขยายพนัธุ ์ทัง้นี้ สพีนัดอน คอื พืน้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในลุ่มแมน่ ้าโขงส าหรบัการขยายพนัธุข์องปลา โดยปลาที่
ผ่านทางฮสูะโฮง คอืปลาจากทะเลสาบเขมรของกมัพชูา ปลาจากล าน ้าสาขาทีส่ าคญัต่าง ๆ รวมทัง้เซ
กอง เซซาน และสเรป็อกของกมัพชูา รวมไปถงึจากสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง ทัง้นี้หมายถงึว่า หากปิด
กัน้ฮสูะโฮงเพื่อสรา้งเขือ่น โดยผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์ คอื สปป.ลาว และบรษิทัผูส้รา้งสญัชาตมิาเลเซยี 
ประเทศอื่น ๆ ในลุ่มน ้าจะไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงทีสุ่ดและโดยทนัท ี เนื่องจากระบบทีส่มัพนัธก์นั
อยา่งลกึซึง้และแยกออกจากกนัไมไ่ดข้องล าน ้าโขงและลุ่มน ้าเหล่านี้ โดยเฉพาะในเรือ่งการประมงใน
พืน้ทีล่ าน ้าโขงตอนล่าง ซึง่ประชาชนในจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทย กย็อ่มจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง
ดว้ย  

 
ทัง้นี้ ผลกระทบในเรือ่งการประมงในลุ่มแม่น ้าโขง ไดถู้กศกึษาและน าเสนอมาโดย

ต่อเนื่องโดยนกัวชิาการจากนานาประเทศ โดยในปี 2551 เมือ่ สปป.ลาว เสนอสรา้งเขือ่นดอนสะโฮงใน
ช่วงแรก กลุ่มนกัวชิาการทัว่โลกไดเ้ขยีนจดหมายคดัคา้นโดยทนัท ี(ปรากฏตามส าเนาจดหมายทีแ่นบมา
พรอ้มนี้) โดยแสดงความวติกกงัวลอยา่งยิง่กบัประเดน็ผลกระทบทางการประมง  

 
สอง กระบวนการท่ีบิดเบือนและถือเป็นการละเมิดข้อตกลงแม่น ้าโขงปี 2538 

ของ สปป.ลาว -  โดย สปป.ลาว อา้งว่าเขือ่นดอนสะโฮงเป็นเขือ่นทีส่รา้งในล าน ้าสาขา ไมใ่ช่บนล าน ้า
โขงสายหลกั ซึง่เป็นการบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เนื่องจากดอนสะโฮงเป็นส่วนของแมน่ ้าโขงสายหลกัทีแ่ตก
ตวัออกเนื่องจากเกาะแก่งในเขตสพีนัดอน ก่อนทีจ่ะมารวมตวักนัอกีครัง้ในทางตอนล่างและไหลต่อไปยงั
ประเทศกมัพชูา ทัง้นี้ เขือ่นดอนสะโฮงถูกบรรจไุวใ้นชุดของเขือ่นแม่น ้าโขงสายหลกั 12 เขือ่นทีม่กีาร
เสนอไวก่้อนหน้านี้ เป็นทีร่บัรูโ้ดยประเทศสมาชกิคณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง ดงันัน้การบดิเบอืนเพื่อการ
เรง่กระบวนการการสรา้งเขื่อน โดยอาศยักลไกของคณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขงดว้ยการยื่น “แจง้ล่วงหน้า” 
(Prior Notification) แทนทีจ่ะเป็น “ปรกึษาหารอืล่วงหน้า” (Prior Consultation) กบัประเทศสมาชกิอื่น 
ๆ จงึเป็นกระบวนการทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีป่ระเทศสมาชกิอื่น ๆ จกัต้องแสดงจดุยืนและคดัค้าน
ในทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ สปป.ลาว ยืน่การแจง้ล่วงหน้าเมือ่เดอืนกนัยายนทีผ่่านมาและแจง้ว่าจะ
ท าการก่อสรา้งในเดอืนนี้ (พฤศจกิายน)  

 
ทัง้นี้ ในช่วงเวลาทีผ่่านมา ประชาชนและภาคประชาสงัคมไทย ไดเ้หน็ขอ้พสิจูน์แลว้ว่า 

กระบวนการภายใตก้รรมาธกิารแมน่ ้าโขงเป็นสิง่ทีล่ม้เหลวมาโดยตลอด และขอ้ตกลงการใชแ้ม่น ้าโขง
อยา่งยัง่ยนืปี 2538 ระหว่างไทย ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ยงัไมส่ามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้กบัล าน ้า
และประชาชนในภูมภิาคได ้ ปจัจยัหน่ึงของความลม้เหลว คอืการทีท่างส านกัเลขานุการของ
คณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง อา้งเสมอว่าจะท างานตามการเสนอของรฐับาลประเทศสมาชกิเท่านัน้ ไม่
สามารถท าตามขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนในลุ่มน ้าได ้ 
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เราจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะ

ตวัแทนในคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ได้แสดงความชดัเจนในจดุยืนของรฐับาลไทยในประเดน็
ข้อเทจ็จริงในเร่ืองฐานะของเข่ือนดอนสะโฮงต่อประชาชนและภาคประชาสงัคมไทย และท าการ
ยบัยัง้ สปป.ลาว ในทนัที ทัง้น้ี ทัง้ในกรอบของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงและกรอบอ านาจอ่ืน 
ๆ ท่ีมีอยู่ เพ่ือเป็นการแสดงให้เหน็แนวทางการแก้ไขปัญหา ทัง้จากกลไกในระดบัภมิูภาคท่ีทาง
รฐับาลยอมรบัและเป็นสมาชิก  

 
นอกจากนี้ เราขอเรยีกรอ้งใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เสนอ

แนวทางทีเ่ป็นรปูธรรมในการแสวงหาขอ้มลู และแก้ปญัหาทีเ่กดิจากการสรา้งเขื่อนในลุ่มแมน่ ้าโขงที่
นบัวนักจ็ะทบัทวมีากขึน้อย่างชดัเจนโดยใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มอย่างจรงิจงัและเป็นรปูธรรม 

 
เราขอยื่นจดหมายฉบบัน้ีต่อ ฯพณฯ เพื่อเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว

ขา้งตน้ และหวงัว่าจะไดร้บัการตอบสนองและการตอบรบัจาก ฯพณฯ ตามทีร่อ้งขอ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนไทยและประชาชนในภูมภิาคลุ่มน ้าโขงทัง้มวล 

 
 

ขอแสดงความนับถอือยา่งสูง 
 
 
รายช่ือองค์กรรับรอง 
 
1. กลุม่นิเวศน์วฒันธรรมศกึษา 
2. กลุม่ปฏิบตังิานคนจนเมือง 
3. กลุม่พิทกัษ์สิ่งแวดล้อมพยหุะ 
4. กลุม่ยวุชนสร้างสรรค์ สรุาษฎร์ธานี 
5. กลุม่รักษ์เชียงของ 
6. กลุม่รักษ์แมน่ า้โขง จ.เลย 
7. กลุม่ศกึษาพลงังานท่ียัง่ยืนและเป็นธรรม จงัหวดัอบุลราชธานี 
8. กลุม่ส่ือเสียงคนอีสาน 
9. กลุม่อนรัุกษ์และฟืน้ฟลูุม่น า้ล าพะเนียงจงัหวดัหนองบวัล าภู 
10. กลุม่อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอดุรธานี 
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11. คณะกรรมการชาวบ้านเพ่ือฟืน้ฟชีูวิตและชมุชนลุม่น า้มนู (ชชช.) 
12. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช)  
13. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชนภาคเหนือกลาง-ลา่ง 
14. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน ภาคอีสาน  
15. คณะกรรมการประสานงานองค์การพฒันาเอกชน ภาคใต้ 
16. คณะกรรมการองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ 
17. คณะกรรมการองค์กรเอกชนด้านเอดส์ ภาคเหนือ (กพอ.ภาคเหนือ) 
18. เครือข่ายกลุม่พฒันาชมุชนใต้สะพาน  
19. เครือข่ายกองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดัหนองคาย 50 ต าบล 
20. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
21. เครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้  
22. เครือข่ายเกษตรชีวภาพเพ่ือสขุภาวะชมุชน 
23. เครือข่ายขมุขนเพื่อการปฏิรูปสงัคมแลการเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
24. เครือข่ายคนไร้บ้าน เครือขา่ยชมุชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวนัตก 
25. เครือข่ายชนเผา่พืน้เมืองแหง่ประเทศไทย 
26. เครือข่ายชมุชนคนฮกัน า้ของ 
27. เครือข่ายชมุชนเพ่ือการพฒันา 
28. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน 
29. เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัแพร่ 
30. เครือข่ายประชาคมแมก่ลอง 
31. เครือข่ายประชาชนภาคตะวนัออก 
32. เครือข่ายผู้หญิงอีสาน 
33. เครือข่ายพลงังานเพ่ือนิเวศวิทยาแมน่ า้โขง 
34. เครือข่ายฟืน้ฟปูระชารังสรรค์ จงัหวดัขอนแก่น 
35. เครือข่ายเยาวชนคนรักษ์แมน่ า้โขง 7 จงัหวดัภาคอีสาน 
36. เครือข่ายลุม่น า้เซบาย จงัหวดัอบุลราชธานี 
37. เครือข่ายสภาองค์กรชมุชนจงัหวดัหนองคาย 53 ต าบล 
38. เครือข่ายสภาองค์กรชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี 75 ต าบล 
39. เครือข่ายสภาองค์กรชมุชนต าบลลุม่น า้โขง 7 จงัหวดัภาคอีสาน 
40. เครือข่ายสร้างเสริมสขุภาพ จ.สงขลา 
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41. เครือข่ายสลมัพระราม 3  
42. เครือข่ายสลมัส่ีภาค 
43. เครือข่ายสวสัดกิารชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี 150 ต าบล 
44. เครือข่ายสิทธิชมุชนภาคใต้ 
45. เครือข่ายองค์กรชมุชนจงัหวดัสมทุรสงคราม 
46. เครือข่ายองค์กรชมุชนลุม่น า้ตรัง 
47. โครงการจงัหวดัจดัการตนเอง 
48. โครงการปฎิรูปการเกษตรและพฒันาชนบท จ.นครสวรรค์ 
49. โครงการปฎิรูปการเกษตรและพฒันาชนบท จ.พิจิตร 
50. โครงการป่าทะเลเพ่ือชีวิต  
51. โครงการพฒันาชนบทแควระบม-สียดั จ.ฉะเชิงเทรา 
52. โครงการฟืน้ฟทูรัพยากรลุม่น า้แมส่อย 
53. โครงการฟืน้ฟนูิเวศในภมูิภาคแมน่ า้โขง (TERRA) 
54. โครงการเสริมสร้างจิตส านกึนิเวศวิทยา  
55. นครสวรรค์ฟอร่ัม 
56. มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว 
57. มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
58. มลูนิธิพะเยาเพ่ือการพฒันา 
59. มลูนิธิพฒันาชมุชนและเขตภเูขา 
60. มลูนิธิพฒันาท่ีอยู่อาศยั 
61. มลูนิธิพฒันาภาคเหนือ 
62. มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  
63. มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ภาคเหนือ 
64. มลูนิธิเพ่ือการพฒันาแรงงานและอาชีพ 
65. มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
66. มลูนิธิสง่เสริมทรัพยากรมนษุย์เพ่ือพฒันาชมุชน 
67. มลูนิธิสืบนาคะเสถียร 
68. มลูนิธิหญิงชายก้าวไกล 
69. มลูนิธิหนองขาหยา่งเพื่อการพฒันาชนบท  จ.อทุยัธานี 
70. มลูนิธิหยาดฝน  
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71. มลูนิธิอนัดามนั 
72. ศนูย์กฎหมายและสิทธิชมุชนพืน้ท่ี อนัดามนั 
73. ศนูย์ข้อมลูชมุชน (CRC) 
74. ศนูย์ข้อมลูสิทธิมนษุยชนและสนัตภิาพอีสาน 
75. ศนูย์ประสานงานวิจยัท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสงคราม 
76. ศนูย์เผยแพร่และสง่เสริมงานพฒันา  
77. ศนูย์พลเมืองเด็กสงขลา 
78. ศนูย์พฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนภาคเหนือ 
79. ศนูย์รวมพฒันาชมุชน 
80. ศนูย์สร้างจิตส านึกนิเวศวิทยา (สจน.) 
81. ศนูย์ส่ือสงัคมภาคใต้  
82. ศนูย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพ่ือฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อม  จ.พิษณโุลก 
83. สถาบนัชมุชนเกษตรกรรมยัง่ยืน 
84. สถาบนัชมุชนเพ่ือการพฒันา จ.เพชรบรูณ์ 
85. สถาบนัรักษ์ถ่ิน ก าแพงเพชร 
86. สถาบนัศานตธิรรม 
87. สถาบนัสร้างเสริมการจดัการทรัพยากรชมุชน 
88. สภาประชาชนภาคอีสาน 20 จงัหวดั 
89. สมาคมคนรักษ์เล กระบี่ 
90. สมาคมดบับ้านดบัเมือง  
91. สมาคมผู้บริโภคจงัหวดัสระบรีุ 
92. สมาคมผู้บริโภคสงขลา  
93. สมาคมพฒันาผู้ประกอบการผู้สงูอายชุนบท จงัหวดัชยันาท 
94. สมาคมเพ่ือนร่วมพฒันาชนบท 
95. สมาคมแมน่ า้เพ่ือชีวิต  
96. สมาคมรักแมก่ลอง 
97. สมาคมรักษ์ทะเลไทย 
98. สหกรณ์เครดิตยเูนียนนกัพฒันาจ ากดั  
99. สหพนัธ์ผู้บริโภค 
100. องค์การคนพิการสากลประจ าภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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101. องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตอินัดามนั 
102. อาศรมสร่างโศรก 
103. โฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญาล้านนา 


