18 พฤศจิกายน 2556
เรือ่ ง ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยใน
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง แสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการเขือ่ นดอนสะโฮงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และตรวจสอบกระบวนการสร้างเขือ่ นในลาน้าโขงสายหลักทัง้ หมด
เรียน ฯพณฯ วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เอกสารทีส่ ่งมาด้วย
1. รายงานการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ าโขง จากโครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
2. สาเนาจดหมายนักวิทยาศาสตร์ทวโลก
ั่
แสดงข้อกังวลเกีย่ วกับโครงการเขือ่ นดอนสะโฮงบนแม่น้ าโขง
สายหลัก ในพืน้ ทีส่ พี นั ดอน เมืองโขง แขวงจาปาสัก ภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้าพเจ้า ตามรายนามท้ายจดหมายฉบับนี้ คือกลุ่มภาคประชาสังคม เครือข่ายประชาชน
และบุคคลผูอ้ าศัยและพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติในลาน้ าโขงและน้ าสาขาทัง้ 8 จังหวัดในประเทศไทย
และเครือข่ายองค์กรในประเทศไทยผูต้ ดิ ตามประเด็นสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น้ าโขง
และอาเซียน ขอเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ในฐานะตัวแทนใน
คณะกรรมาธิ การแม่น้าโขง ได้แสดงความชัดเจนในจุดยืนของรัฐบาลไทยในประเด็นข้อเท็จจริ ง
เรื่องสถานะของเขื่อนดอนสะโฮงต่อประชาชนและภาคประชาสังคมไทย และทาการยับยัง้ สปป.
ลาว ในทันที
ดังเป็นทีป่ รากฏชัดเจนแล้วว่า ในช่วงมากกว่า 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมา ปญั หาการสร้าง
เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าขนาดใหญ่ในแม่น้ าโขงสายหลักและแม่น้ าสาขา เป็ นหนึ่งในภัยคุกคามทีส่ าคัญทีส่ ุด
ในภูมภิ าคนี้ต่อประชาชนของประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง และได้กลายเป็ นภัยคุกคามต่อโลก จากการทีเ่ ขือ่ น
เป็นตัวทาลายล้างพืน้ ทีแ่ ห่งความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาและแหล่งอาหารทีส่ าคัญของ
โลก ข้อเสนอการสร้างเขือ่ น นับตัง้ แต่โดยประเทศจีนในแม่น้าโขงทางตอนบน และมาบัดนี้โดย สปป.
ลาว ซึง่ ประกาศตัวว่าจะเป็น “แบตเตอรีแ่ ห่งเอเชีย” ได้กลายเป็นสาเหตุแห่งความแร้นแค้นทาง
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรประมง และทาให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเพิม่ พูนขึน้
พวกเราเชื่อว่า รัฐบาลไทยได้รบั รูป้ ญั หาทีม่ าจากการสร้างเขือ่ นทัง้ 6 เขือ่ นบนแม่น้ าโขง
สายหลักในเขตประเทศจีนต่อประชาชนในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมาโดยตลอด
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ช่วงหลายปีทผ่ี ่านมา อีกทัง้ ความขัดแย้งทีม่ าจากการสร้างเขือ่ นไซยะบุรขี นาด 1,285 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็ น
เขือ่ นในแม่น้าโขงสายหลักตอนล่างเขือ่ นแรกทีถ่ ูกเสนอสร้างโดย สปป.ลาว ในช่วงปี 2553 โดยบริษทั ช.
การช่าง จากัด (มหาชน) ของประเทศไทยได้รบั สัมปทานเป็นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ ทีผ่ ่านมากระบวนการ
เสนอและสร้างเขือ่ นไซยะบุรยี งั ค้างคาและไม่ชดั เจน แต่ สปป.ลาว ก็ยงั คงเดินหน้าสร้างเขือ่ นนี้ต่อไป
แม้ว่าจะได้รบั การประท้วงและปฏิเสธโดยรัฐบาลเวียดนามและกัมพูชา
รวมถึงภาคประชาสังคมและ
ประชาชนทัวภู
่ มภิ าคอย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่า หากเขือ่ นถูกสร้างสาเร็จ ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการสร้างเขือ่ นไซยะบุร ี จะกลายเป็ นบทเรียนทีเ่ จ็บปวดต่อลาน้าโขง และประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พาลาน้า
โขงทัง้ หมด และในกรณีเขื่อนไซยะบุรนี ้ี ประเทศไทยในฐานะผูซ้ อ้ื ไฟฟ้า กาลังตกเป็นจาเลยต่อการตัง้
คาถามทัง้ ในภูมภิ าคและจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัวโลก
่
ทัง้ นี้ ผลกระทบของการสร้างเขือ่ นแม่น้าโขง โดยเฉพาะในเรือ่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ได้มกี ารศึกษารวบรวมข้อมูลแล้วจานวนหนึ่งโดยเครือข่ายประชาชนในจังหวัดภาคอีสาน ดังรายละเอียด
ตามเอกสารการศึกษาทีแ่ นบมาพร้อมนี้
เราประสงค์ทจ่ี ะส่งจดหมายเปิดผนึกนี้มายังท่าน
เพื่อขอให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงฝ่ายไทย ได้ทบทวนสถานะและความเห็นในประเด็นเขือ่ นใหญ่ในลุ่มน้ าโขงและความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราขอเรียกร้องให้ท่านเร่งตรวจสอบและคัดค้านกระบวนการสร้าง
เขือ่ นดอนสะโฮงที่ สปป.ลาว กาลังเสนอสร้างเป็ นเขือ่ นทีส่ องบนแม่น้ าโขงสายหลักโดยทันที
เราเชื่อว่า ถึงเวลาแล้วทีร่ ฐั บาลไทยจะต้องรวบรวมบทเรียนทีเ่ กิดมาก่อนหน้าในเรือ่ ง
การสร้างเขือ่ นในลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อตรวจสอบและทบทวนท่าทีของตนเอง และดาเนินการเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนไทยอย่างแท้จริง
ในกรณีการสร้างเขือ่ น “ดอนสะโฮง” ในพืน้ ที่ “สีพนั ดอน” ของลาวใต้ อันเป็นเขือ่ นแม่น้ า
โขงสายหลักแห่งทีส่ องที่ สปป.ลาว เสนอทีจ่ ะเริม่ การก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประเด็นทีข่ อให้
ตรวจสอบ และเหตุผลทีไ่ ทยควรคัดค้านเขือ่ นแห่งนี้โดยทันทีมดี งั นี้
หนึ่ ง ผลกระทบที่มหาศาลและผลประโยชน์ อนั น้ อยนิ ด - เขือ่ นดอนสะโฮง มีกาลัง
ผลิตติดตัง้ 260 เมกะวัตต์ หรือใหญ่กว่าเขือ่ นปากมูนของไทยประมาณ 1 เท่าโดยใช้ระบบเดียวกัน คือ
เป็นเขือ่ นประเภท run-of-river หรือเขือ่ นทีใ่ ช้ตวั ลาน้าเป็นอ่างเก็บน้า โดยการขุดท้องน้าให้ลกึ ขึน้ และทา
การปนั ไฟจากกระแสน้ าทีไ่ หลผ่าน ทัง้ นี้ในท้ายทีส่ ุด ไฟฟ้าทีใ่ ช้ได้จริงอาจเป็ นเพียง 1 ใน 3 ของกาลัง
ผลิตติดตัง้ เท่านัน้ เช่นเดียวกับเขือ่ นปากมูน แต่ทว่า เขือ่ นดอนสะโฮงเป็นเขือ่ นทีถ่ ูกเสนอให้สร้างใน
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ช่องทางน้าช่องทางเดียวของพืน้ ที่ “สีพนั ดอน” ทีป่ ลาสามารถว่ายผ่านขึน้ ลงได้ตลอดปีเพื่อวางไข่และ
ขยายพันธุ์ ทัง้ นี้ สีพนั ดอน คือ พืน้ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในลุ่มแม่น้ าโขงสาหรับการขยายพันธุข์ องปลา โดยปลาที่
ผ่านทางฮูสะโฮง คือปลาจากทะเลสาบเขมรของกัมพูชา ปลาจากลาน้าสาขาทีส่ าคัญต่าง ๆ รวมทัง้ เซ
กอง เซซาน และสเรป็อกของกัมพูชา รวมไปถึงจากสามเหลีย่ มปากแม่น้ าโขง ทัง้ นี้หมายถึงว่า หากปิด
กัน้ ฮูสะโฮงเพื่อสร้างเขือ่ น โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์ คือ สปป.ลาว และบริษทั ผูส้ ร้างสัญชาติมาเลเซีย
ประเทศอื่น ๆ ในลุ่มน้ าจะได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงทีส่ ุดและโดยทันที เนื่องจากระบบทีส่ มั พันธ์กนั
อย่างลึกซึง้ และแยกออกจากกันไม่ได้ของลาน้ าโขงและลุ่มน้าเหล่านี้ โดยเฉพาะในเรือ่ งการประมงใน
พืน้ ทีล่ าน้าโขงตอนล่าง ซึง่ ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ก็ยอ่ มจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง
ด้วย
ทัง้ นี้ ผลกระทบในเรือ่ งการประมงในลุ่มแม่น้าโขง ได้ถูกศึกษาและนาเสนอมาโดย
ต่อเนื่องโดยนักวิชาการจากนานาประเทศ โดยในปี 2551 เมือ่ สปป.ลาว เสนอสร้างเขือ่ นดอนสะโฮงใน
ช่วงแรก กลุ่มนักวิชาการทัวโลกได้
่
เขียนจดหมายคัดค้านโดยทันที (ปรากฏตามสาเนาจดหมายทีแ่ นบมา
พร้อมนี้) โดยแสดงความวิตกกังวลอย่างยิง่ กับประเด็นผลกระทบทางการประมง
สอง กระบวนการที่บิดเบือนและถือเป็ นการละเมิ ดข้อตกลงแม่น้าโขงปี 2538
ของ สปป.ลาว - โดย สปป.ลาว อ้างว่าเขือ่ นดอนสะโฮงเป็ นเขือ่ นทีส่ ร้างในลาน้ าสาขา ไม่ใช่บนลาน้ า
โขงสายหลัก ซึง่ เป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เนื่องจากดอนสะโฮงเป็ นส่วนของแม่น้ าโขงสายหลักทีแ่ ตก
ตัวออกเนื่องจากเกาะแก่งในเขตสีพนั ดอน ก่อนทีจ่ ะมารวมตัวกันอีกครัง้ ในทางตอนล่างและไหลต่อไปยัง
ประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้ เขือ่ นดอนสะโฮงถูกบรรจุไว้ในชุดของเขือ่ นแม่น้าโขงสายหลัก 12 เขือ่ นทีม่ กี าร
เสนอไว้ก่อนหน้านี้ เป็นทีร่ บั รูโ้ ดยประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ดังนั น้ การบิดเบือนเพื่อการ
เร่งกระบวนการการสร้างเขื่อน โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงด้วยการยื่น “แจ้งล่วงหน้า”
(Prior Notification) แทนทีจ่ ะเป็ น “ปรึกษาหารือล่วงหน้า” (Prior Consultation) กับประเทศสมาชิกอื่น
ๆ จึงเป็นกระบวนการทีม่ คี วามจาเป็ นอย่างยิง่ ทีป่ ระเทศสมาชิกอื่น ๆ จักต้องแสดงจุดยืนและคัดค้าน
ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ สปป.ลาว ยืน่ การแจ้งล่วงหน้าเมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ ่านมาและแจ้งว่าจะ
ทาการก่อสร้างในเดือนนี้ (พฤศจิกายน)
ทัง้ นี้ ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ประชาชนและภาคประชาสังคมไทย ได้เห็นข้อพิสจู น์แล้วว่ า
กระบวนการภายใต้กรรมาธิการแม่น้ าโขงเป็นสิง่ ทีล่ ม้ เหลวมาโดยตลอด และข้อตกลงการใช้แม่น้าโขง
อย่างยังยื
่ นปี 2538 ระหว่างไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ยังไม่สามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับลาน้ า
และประชาชนในภูมภิ าคได้
ปจั จัยหนึ่งของความล้มเหลว
คือการทีท่ างสานักเลขานุ การของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง อ้างเสมอว่าจะทางานตามการเสนอของรัฐบาลประเทศสมาชิกเท่านัน้ ไม่
สามารถทาตามข้อเรียกร้องของประชาชนในลุ่มน้ าได้
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เราจึงขอเรียกร้องให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ในฐานะ
ตัวแทนในคณะกรรมาธิ การแม่น้าโขง ได้แสดงความชัดเจนในจุดยืนของรัฐบาลไทยในประเด็น
ข้อเท็จจริ งในเรื่องฐานะของเขื่อนดอนสะโฮงต่อประชาชนและภาคประชาสังคมไทย และทาการ
ยับยัง้ สปป.ลาว ในทันที ทัง้ นี้ ทัง้ ในกรอบของคณะกรรมาธิ การแม่น้าโขงและกรอบอานาจอื่น
ๆ ที่มีอยู่ เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ทัง้ จากกลไกในระดับภูมิภาคที่ทาง
รัฐบาลยอมรับและเป็ นสมาชิ ก
นอกจากนี้ เราขอเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เสนอ
แนวทางทีเ่ ป็นรูปธรรมในการแสวงหาข้อมูล และแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ าโขงที่
นับวันก็จะทับทวีมากขึน้ อย่างชัดเจนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม
เราขอยื่นจดหมายฉบับนี้ต่อ ฯพณฯ เพื่อเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเรียกร้องดังกล่าว
ข้างต้น และหวังว่าจะได้รบั การตอบสนองและการตอบรับจาก ฯพณฯ ตามทีร่ อ้ งขอ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนไทยและประชาชนในภูมภิ าคลุ่มน้าโขงทัง้ มวล

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

รายชื่อองค์กรรับรอง
1. กลุม่ นิเวศน์วฒ
ั นธรรมศึกษา
2. กลุม่ ปฏิบตั งิ านคนจนเมือง
3. กลุม่ พิทกั ษ์สิ่งแวดล้ อมพยุหะ
4. กลุม่ ยุวชนสร้ างสรรค์ สุราษฎร์ ธานี
5. กลุม่ รักษ์เชียงของ
6. กลุม่ รักษ์แม่น ้าโขง จ.เลย
7. กลุม่ ศึกษาพลังงานที่ยงั่ ยืนและเป็ นธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
8. กลุม่ สื่อเสียงคนอีสาน
9. กลุม่ อนุรักษ์และฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าลาพะเนียงจังหวัดหนองบัวลาภู
10. กลุม่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอุดรธานี
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11. คณะกรรมการชาวบ้ านเพื่อฟื น้ ฟูชีวิตและชุมชนลุม่ น ้ามูน (ชชช.)
12. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช)
13. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือกลาง-ล่าง
14. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน
15. คณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน ภาคใต้
16. คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านเอดส์
17. คณะกรรมการองค์กรเอกชนด้ านเอดส์ ภาคเหนือ (กพอ.ภาคเหนือ)
18. เครื อข่ายกลุม่ พัฒนาชุมชนใต้ สะพาน
19. เครื อข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองคาย 50 ตาบล
20. เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา
21. เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
22. เครื อข่ายเกษตรชีวภาพเพื่อสุขภาวะชุมชน
23. เครื อข่ายขุมขนเพื่อการปฏิรูปสังคมแลการเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
24. เครื อข่ายคนไร้ บ้าน เครื อข่ายชุมชนริมทางรถไฟสายใต้ -ตะวันตก
25. เครื อข่ายชนเผ่าพื ้นเมืองแห่งประเทศไทย
26. เครื อข่ายชุมชนคนฮักน ้าของ
27. เครื อข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนา
28. เครื อข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอีสาน
29. เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
30. เครื อข่ายประชาคมแม่กลอง
31. เครื อข่ายประชาชนภาคตะวันออก
32. เครื อข่ายผู้หญิงอีสาน
33. เครื อข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น ้าโขง
34. เครื อข่ายฟื น้ ฟูประชารังสรรค์ จังหวัดขอนแก่น
35. เครื อข่ายเยาวชนคนรักษ์ แม่น ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
36. เครื อข่ายลุม่ น ้าเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี
37. เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดหนองคาย 53 ตาบล
38. เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 75 ตาบล
39. เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุม่ น ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
40. เครื อข่ายสร้ างเสริมสุขภาพ จ.สงขลา
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41. เครื อข่ายสลัมพระราม 3
42. เครื อข่ายสลัมสี่ภาค
43. เครื อข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 150 ตาบล
44. เครื อข่ายสิทธิชมุ ชนภาคใต้
45. เครื อข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
46. เครื อข่ายองค์กรชุมชนลุม่ น ้าตรัง
47. โครงการจังหวัดจัดการตนเอง
48. โครงการปฎิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.นครสวรรค์
49. โครงการปฎิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิตร
50. โครงการป่ าทะเลเพื่อชีวิต
51. โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียดั จ.ฉะเชิงเทรา
52. โครงการฟื น้ ฟูทรัพยากรลุม่ น ้าแม่สอย
53. โครงการฟื น้ ฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น ้าโขง (TERRA)
54. โครงการเสริมสร้ างจิตสานึกนิเวศวิทยา
55. นครสวรรค์ฟอรั่ม
56. มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
57. มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
58. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
59. มูลนิธิพฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขา
60. มูลนิธิพฒ
ั นาที่อยู่อาศัย
61. มูลนิธิพฒ
ั นาภาคเหนือ
62. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
63. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ภาคเหนือ
64. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
65. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
66. มูลนิธิสง่ เสริมทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาชุมชน
67. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
68. มูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล
69. มูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาชนบท จ.อุทยั ธานี
70. มูลนิธิหยาดฝน
6

71. มูลนิธิอนั ดามัน
72. ศูนย์กฎหมายและสิทธิชมุ ชนพื ้นที่ อันดามัน
73. ศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)
74. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน
75. ศูนย์ประสานงานวิจยั ท้ องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
76. ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
77. ศูนย์พลเมืองเด็กสงขลา
78. ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือ
79. ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน
80. ศูนย์สร้ างจิตสานึกนิเวศวิทยา (สจน.)
81. ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
82. ศูนย์เสริมสร้ างองค์กรชาวบ้ านเพื่อฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม จ.พิษณุโลก
83. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืน
84. สถาบันชุมชนเพื่อการพัฒนา จ.เพชรบูรณ์
85. สถาบันรักษ์ถิ่น กาแพงเพชร
86. สถาบันศานติธรรม
87. สถาบันสร้ างเสริมการจัดการทรัพยากรชุมชน
88. สภาประชาชนภาคอีสาน 20 จังหวัด
89. สมาคมคนรักษ์เล กระบี่
90. สมาคมดับบ้ านดับเมือง
91. สมาคมผู้บริ โภคจังหวัดสระบุรี
92. สมาคมผู้บริ โภคสงขลา
93. สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สงู อายุชนบท จังหวัดชัยนาท
94. สมาคมเพื่อนร่วมพัฒนาชนบท
95. สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต
96. สมาคมรักแม่กลอง
97. สมาคมรักษ์ทะเลไทย
98. สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักพัฒนาจากัด
99. สหพันธ์ผ้ บู ริโภค
100. องค์การคนพิการสากลประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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101. องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน
102. อาศรมสร่างโศรก
103. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา
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