
  
 

 

ที่ กป. อพช. เหนือ 031/2552 

 

23 พฤศจิกายน 2552 

 

กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี(นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ) 
เรื่อง   ขอใหระงับโครงการสรางเขื่อนไฟฟาฮัตจี 
 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กําลังดําเนินการเพ่ือการกอสราง
โครงการเขื่อนไฟฟาฮัตจี ขนาดกําลังการผลิต 1,360 เมกะวัตต บนแมน้ําสาละวิน ในเขตรัฐ
กะเหร่ียง ประเทศพมา หางจากชายแดนไทยดานอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนประมาณ 47 

กิโลเมตร โดยเปนการรวมลงทุนระหวางบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษทัใน
เครือกฟผ. กับผูรวมทุนจากประเทศจีน คือบริษัท ชิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น จํากัด และกรมไฟฟา
พลังน้ํา กระทรวงพลังงานไฟฟา สหภาพพมา โดยมีสัดสวนการรวมทุน รอยละ 39, 51 และ10 

ตามลําดับนั้น 
 

คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ และเครอืขายภาคประชาสังคมตาม
รายนามแนบทายจดหมายนี้  ซึ่งไดติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัโครงการเขือ่นไฟฟาฮัตจีมา
โดยตลอด มีความเห็นวา โครงการดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาที่สําคญัและรายแรงหลายประการ 
ดังนี้ 
 

1. โครงการเขื่อนฮัตจี จะทําใหปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพมารุนแรง

ยิ่งข้ึน  เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการตั้งอยูในเขตรฐักะเหรี่ยง ซึ่งยังมีสถานการณสูรบระหวางกอง
กําลังชนกลุมนอย และกองกําลังทหารของรัฐบาลพมา ดังที่กฟผ. เอง ตองสูญเสียบุคลากรไปถึง 
2 คน ในระหวางการดําเนินการสํารวจพ้ืนที่กอสรางเขือ่นมาแลว และลาสุด ในเดือนมิถุนายนที่
ผานมา เกิดการสูรบในประเทศพมาบริเวณชายแดน ตรงกันขามกับอําเภอทาสองยาง จังหวัด
ตาก ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่แนวสายสงไฟฟาแรงสูงจากเขื่อนฮัตจีจะพาดผานเขาสูประเทศไทย สงผลให
มีผูลี้ภัย เขามาพักพิงในเขตแดนไทยแลวกวา 3,500 คน ดังนั้น หมูบานชาวกะเหรี่ยงอีกอยาง
นอย 40 หมูบาน ที่ตั้งอยูรายรอบพื้นที่ที่จะกลายเปนอางเก็บน้ําเขื่อนฮัตจี จึงมีแนวโนมสูงอยาง

Email: ncod_cm@yahoo.com, ncod_cm@hotmail.com 

หมู 5 ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 โทร.  (053) 810623‐4   77/1 

 คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป. อพช. เหนือ) 



ยิ่ง ที่จะถูกคุกคามจากกองกําลังทหารของรัฐบาลพมา และถูกบีบบังคบัใหกลายเปนผูอพยพ 
เชนกัน สงผลตอเน่ืองใหประเทศไทยตองแบกภาระรองรับคนเหลาน้ีตอไป ทั้งน้ี สถานการณ
ดังกลาว  สอดคลองกับ “รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี
โครงการกอสรางเข่ือนฮตัจี” ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 

2550  ซึ่งระบุวา “การสรางเขื่อนฮัตจี จะเปนการสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ

ประชาชนชาวกะเหรี่ยงในพมา และประเทศไทยตองแบกรับภาระในการดูแลผูอพยพ” ทั้งน้ี 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงไดเสนอใหรัฐบาลพิจารณาส่ังการให กฟผ. ระงับการ
กอสรางเขื่อนฮัตจี ในวันที่ 28 เมษายน 2552 ดังที่ทราบกันดีอยูแลว 
 

2. เข่ือนฮัตจี จะทําใหตัวลํานํ้าสาละวิน กลายสภาพเปนพ้ืนที่เก็บกักนํ้า จากการที่ถูก
ออกแบบใหเปนเขื่อนชนิด “Run-of-River” ซึ่งจะทําใหน้ําในลํานํ้า เออลนขึ้นมาถึงชวงที่เปน
พรมแดนไทย-พมา ที่บานสบเมย ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน กอ
ผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอมและวถิีชวีิตของชุมชนฝงไทย ที่ตั้งถิ่นฐานอยูเหนือเขื่อน 
โดยเฉพาะการทําประมง เน่ืองจากเขื่อนฮัตจีจะปดก้ันการอพยพของปลา และเปลี่ยนระบบนิเวศ
ของแมน้ําสาละวินไปโดยสิ้นเชิง อีกทั้งการปลูกพืชฤดูแลงบนฝงแมน้ําสาละวินและแมน้ําเมย ที่
ประชาชนไดพ่ึงพา และเปนเศรษฐกิจของครอบครัว ก็จะไดรับความเสียหายทันทีอยางรุนแรง  
 

ปญหาเดียวกนัน้ี จะเกิดขึน้ในฝงประเทศพมาเชนกัน สําหรับในพื้นที่ทายเขื่อน ซึ่งอยูในเขต
ประเทศพมา จะเกิดการพังทลายของตลิ่งเปนบริเวณกวาง และยังจะสรางความเสียหายตอการ
ประมงที่ปากแมน้ําสาละวนิในเขตเมืองเมาะละแหมง และเมืองเมาะตะมะ ในรัฐมอญ และเมือง
พะอัน ในรัฐกะเหรี่ยงดวย สภาพการขาดแคลนทรัพยากรน้ี จะสงผลใหประชาชนในในสองรัฐน้ี
ตกอยูในสภาพยากจนแรนแคนที่รุนแรง และยอมเปนปจจัยใหเกิดสถานการณการเคลื่อนยาย
แรงงานเขามาหางานทําในประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมพน   
 

3. กฟผ. กําลังผลักดันโครงการเขื่อนในพมาโดยปราศจากความโปรงใส และมีแนวโนมที่

จะขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หลายประการ นับตั้งแตการทีพ้ื่นที่อางเก็บน้ําเขื่อนฮัตจี จะ
กินพ้ืนที่เขามาในเขตประเทศไทย ที่บานสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ยังมิได
ดําเนินการปกปนเขตแดนระหวางไทยและพมาใหชัดเจนแตอยางใด ตามกฏหมาย รัฐบาลและ
หนวยงานที่เก่ียวของ จึงจะตองปฏิบตัติามมาตรา 190 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อยาง
เครงครัด ในกรณีที่เขื่อนจะสงผลกระทบตอแนวเขตแดนของประเทศไทย นอกจากนั้น 
จนกระท่ังบัดน้ี กฟผ. ยังไมเคยเปดเผยผลการศึกษา ที่กฟผ. อางวาเคยไดดําเนินการตอ
สาธารณชนไทยแตอยางใด รวมทั้งการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโครงการเขื่อนไฟฟา  
ฮัตจี ที่กฟผ. วาจางสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําการศึกษามา



ตั้งแตป 2551  การไมเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนเชนน้ี อาจถือไดวา ขัดตอมาตรา 57 และ 67 

แหงรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 อีกดวย 

 

4. คําถามตอการพึ่งพาพลังงานจากประเทศพมา ปจจุบัน ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติจาก
ประเทศพมาเพ่ือผลิตไฟฟา ที่โรงไฟฟาราชบุร ีซึ่งมีขนาดการผลิตจํานวน 3,480 เมกะวัตต หรือ
คิดเปนรอยละ 12.2 ของกําลังการผลิตตดิตั้งทั้งหมดในปจจุบันของประเทศไทย  

 

เปนที่ทราบกนัในหมูประชาคมโลกวา พมาเปนประเทศทีย่ังไมมีระบอบการปกครองที่เปน
ประชาธิปไตย ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันใด ๆ วาความตกลงระหวางไทยและพมาในดาน
พลังงาน จะอยูภายใตหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส ขออางของ กฟผ. ที่วา “เขื่อนฮัตจีมี
ความจําเปนตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาของไทย” จึงเปนขออางที่ขัดแยงกับขอเท็จจริง 
เน่ืองจากการพ่ึงพาพมาทางดานพลังงานมากจนเกินไป โดยเฉพาะการสราง และซื้อไฟฟาจาก
เขื่อนบนแมน้ําสาละวิน จะไมเพียงแตสงผลกระทบในทางลบตอเสถยีรภาพของระบบไฟฟาของ
ไทย แตยังจะกระทบตอภาพพจน และสถานภาพทางการเมืองของไทยในสายตาประชาคมโลก
โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่เปนประชาธปิไตยอยางแนนอน  
 

ทั้งน้ี จากขอมูลที่มีอยู ภาคประชาชนทราบวา กําลังการผลิตไฟฟาสํารองในประเทศของไทย
ยังคงอยูในระดับที่สูงมากในปจจุบัน อีกทั้งประเทศไทยยังมีทางเลือกในการผลติไฟฟาไดอีกมาก
ในอนาคต โดยไมมีความจําเปนตองสรางเขื่อนฮัตจีบนแมน้ําสาละวินแตอยางใด ทั้งน้ี ภาค
ประชาสังคมเชื่อวา รัฐบาลและกฟผ. จะตองใชความพยายามอยางจริงจัง ในการทบทวนระบบ
พลังงาน รวมทั้งแนวทางการจัดหาพลังงาน และตองดําเนินการโดยเร็วที่สุด 
 

จึงใครขอกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี เพ่ือทราบ และโปรดพิจารณาสั่งการให กฟผ. ระงับ
โครงการเขื่อนฮัตจี ทั้งน้ี เพ่ือจรรโลงหลักการสิทธิมนุษยชน เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมและวถิีชวีิต
ของชุมชนทองถิ่นที่พ่ึงพาลาํนํ้าสาละวินใหคงอยู และเพื่อสรางความหวังในการทบทวนนโยบาย
พลังงานที่ยั่งยืน อันเปนนโยบายสําคัญ ที่หลายประเทศทัว่โลกกําลังดําเนินการอยางจริงจัง 
 

 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

1. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ  
2. โครงการฟนฟูนิเวศในภูมิภาคแมน้ําโขง (TERRA) 
3. โครงการแมน้ําเพ่ือชีวิต (SEARIN)  
4. เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 



5. เครือขายที่ดินจังหวัดนาน 
6. เครือขายหมอเมืองบานดูใต 
7. เครือขายทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยนื จังหวัดนาน 
8. เครือขายปาชมุชน จังหวัดนาน 
9. เครือขายแผนชุมชน 4 ภาคจังหวัดนาน 
10. กลุมอนุรักษธรรมชาติและสิง่แวดลอมบานหาดผาขน 
11. ปาชุมชนบานนาเหลืองมวงขวา 
12. กลุมปาชุมชนตําบลศรษีะเกษ 
13. กลุมอนุรักษปาชุมชนบานหนองหา 
14. ชุมชนคนรักษปาบานบุง 
15. กลุมปาชุมชนบานพราว 
16. กลุมอนุรักษปาชุมชนบานหวยบง 
17. กลุมปาไมชุมชนบานปงเหนือ  
18. กลุมปาชุมชนบานเชตวัน 
19. กลุมปาชุมชนบานหวยมอญ 
20. กลุมผูใชน้ําและอนุรักษทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
21. เครือขายลุมนํ้ากอน 
22. กลุมอนรุักษตนนํ้านาน 
23. กลุมเรืองรักษปา 
24. ปาชุมชนบานกาใส 
25. กลุมอาสาสมัครนักส่ือสารเยาวชน FM 102 
26. เครือขายลุมนํ้างาว 
27. กลุมกองทุนภัยพิบัติอําเภอสาน 
28. กลุมบานหลวงหวงปา 
29. กลุมอนุรักษทรัพยากร บานน้ําอูน 
30. กลุมรักษปาขนุนํ้ามวบ 
31. กลุมฮักนํ้าวา 
32. กลุมคนรักปาบานหวยกอม 
33. เครือขายปาชมุชนบานศิลาเพชร 
34. Thai – Water Partner Ship 
35. เครือขายปาชมุชนอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
36. ชุมชนคนรักปา 
37. โครงการศึกษาและถอดบทเรียนเยาวชนเทาทันสื่อ 
38. โครงการฝกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT) 
39. โครงการวัยมันสเทาทันสื่อ 



40. โครงการเยาวชนสรางสรรครูทันส่ือ 
41. โครงการ(สื่อ)สันทนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
42. เครือขายผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองทองคําพิจิตร เพชรบูรณ พิษณุโลก 
43. สถาบันสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
44. ชุมชนนักกิจกรรม (ภาคเหนือ) 
45. โรงเรียนแมน้ําโขง (Mekong School) 
46. มูลนิธิภูมิปญญาชาติพันธุ 
47. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 
48. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
49. สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน 
50. เครือขายทรัพยากร ภาคเหนือ 
51. สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณแบบ 
52. สถาบันการจัดการเรียนรูทางสังคม 
53. พันธกิจเอดส 
54. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ภาคเหนือ 
55. โครงการฟนฟูชีวติและวัฒนธรรม จังหวัดแมฮองสอน 
56. เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนเชียงราย 
57. กลุมฮักเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
58. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 
59. เครือขายทรัพยากร จังหวัดลําปาง 
60. โครงการฟนฟูชีวติและธรรมชาติลุมน้ําแมสอย 
61. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 
62. โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
63. สมาคมภูมิปญญาลําพูน จังหวัดลําพูน 
64. สถาบันรวมเรยีนรู จังหวัดลําพูน 
65. มูลนิธิฮักเมืองนาน 
66. ศูนยพัฒนาเครือขายองคกรชุมชน จังหวัดแพร 
67. เครือขายทรัพยากรจังหวัดแพร 
68. ภาคีคนฮักเชยีงใหม 
69. ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิ์ชมุชนทองถิ่น 
70. ศูนยปฏิบตัิการรวมเพื่อแกไขปญหาประชาชนบนพื้นทีสู่ง 
 
71. กลุม Drink for Peace (ด่ืมกาแฟเพื่อสันติภาพ) 
72. กลุมเพ่ือนพมา (Friends of  Burma) 
73. กลุมเพ่ือนนาดา (Nada coffee shop) 



74. คณะกรรมการเสริมสรางศกัยภาพองคกรเกษตรกรรายยอยภาคเหนือ 
75. สํานักขาวประชาธรรม 
76. เครือขายสื่อภาคประชาชน ภาคเหนือ 
77. สมาคมชีวิตทีดี่ จังหวัดลําปาง 
78. กลุมตะกอนยม 
79. โครงการจัดการลุมนํ้าปงตอนบน จ.เชียงใหม 
80. สมาคมฟนฟูและพัฒนาลุมน้ําสาละวิน จ.แมฮองสอน 
81. ศูนยพัฒนาเด็กและสตรีสบเมย จ.แมฮองสอน 
82. สมัชชาองคกรเหมืองฝายภาคเหนือ 
 
83. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน 
84. เครือขายอนุรักษปาทาม 3 จังหวัด 
85. เครือขายฮักแมมูน 
86. โครงการสื่อเสียงคนอีสาน จังหวัดสุรินทร 
87. เครือขายลุมนํ้าชี จังหวัดขอนแกน 
88. เครือขายทรัพยากรอีสาน 
89. กลุมไทเชียงคานฮักเมือง 
90. โครงการทามมูล 
91. สมาคมปาชุมชนอีสาน 
92. มูลนิธิชุมชนอีสาน 
93. โครงการอนุรักษและฟนฟูลุมนํ้าหวยเสนง จังหวัดสุรินทร 
94. ศูนยสมุนไพรตะบลัไพร 
95. มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
96. โครงการปาของเด็กสุรินทร มูลนิธิออยสกา (ประเทศไทย) 
97. กลุมเด็กรักปา 
98. องคกรเขาถึงสิทธิ ์
99. มูลนิธิพิทักษธรรมชาติเพ่ือชีวติ 
100. โครงการพัฒนาและฟนฟูระบบนิเวศนลาํนํ้าพอง 
101. โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
102. สมาคมเพ่ือนภู 
103. กลุมอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศนพ้ืนที่ชุมนํ้าแกงละวา 
104. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
105. สถาบันชุมชนชาวนา 
106. กลุมศึกษาปญหาดินเค็มและการจัดการทรัพยากรแรอีสาน 
107. กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 



108. สื่อสรางสุข จ.อุบลราชธาน ี
109. มูลนิธิประชาสังคม จ.อุบลราชธาน ี
110. เครือขายปาชมุชนปาดงนาทาม 
 
111. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 
112. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
113. มูลนิธิเพื่อผูบริโภค    
114. เครือขายผูหญิงอีสาน 
115. กลุมเพ่ือนประชาชน   
116. มูลนิธิเขาถึงเอดส 
117. มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ               
118. มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
119. คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส 
120. เครือขายผูติดเชื้อ HIV/เอดส ประเทศไทย 
121. คณะกรรมการรณรงคเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
122. คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
123. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
124. มูลนิธิขาวขวญั   
125. เครือขายเกษตรทางเลือก 
126. มูลนิธิผูหญิง/เครือขายผูหญงิเพ่ือความกาวหนาและสันติภาพ         
127. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนดานชุมชนแออัด 
128. มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย   
129. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
130. สมาคมศูนยพัฒนาเอกชน   
131. มูลนิธิสรางสรรคเด็ก    
132. ศูนยปฏิบตัิการรวมเพื่อแกไขปญหาประชาชนบนพื้นทีสู่ง (ศปส.)    
133. สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย   
134. คณะกรรมการรณรงคเพ่ือการปฏิรูปสื่อ 
135. มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
136. องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 
137. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 
138. มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
139. ศูนยเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา 
140. คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย 
141. โครงการศึกษาและปฏิบตัิการงานพัฒนา (โฟกัส) 



142. คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยในพมา 
143. มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
144. มูลนิธิชวีิตไท 
145. สหกรณเครดิตยูเนียนนักพัฒนา จํากัด 
146. มูลนิธิชวีวถิ ี
147. กลุมรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม 
148. กลุมศึกษาพลงังานทางเลือก 
149. มูลนิธิผูหญิงเพื่อการพัฒนาและอาชีพ 
150. มูลนิธิชุมชนไท 
151. เครือขายทรัพยากรชายฝงภาคตะวันออก จังหวัดตราด ระยอง จันทบุร ี
152. เครือขายลุมนํ้าประแสร 
153. มูลนิธิการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
154. ศูนยประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย 
155. สมัชชาคนจน 
156. กลุมปฎิบัติงานคนจนเมืองเครือขายสลัม 4 ภาค 
157. มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัยประชาคมคนรักแมกลอง 
158. ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 
159. ศูนยประสานงานวิจัยทองถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม 
160. เครือขายประชาสังคม จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
161. ศูนยประสานงานเครือขายการพัฒนาและประชาสังคม จังหวัดเพชรบุรี 

 
162. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคใต 
163. สมาคมรักษทะเลไทย 
164. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา (สจน.) 
165. โครงการจัดการพ้ืนที่คุมครองอยางมีสวนรวมหาดเจาไหม 
166. โครงการปา-ทะเลเพ่ือชีวติ 
167. สมาคมหยาดฝน 
168. โครงการความรวมมือเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน 
169. โครงการวิจัยพื้นที่ชุมนํ้า 
170. โครงการบริโภคเพ่ือชีวติ สงขลา 
171. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต 
172. สถาบันศานตธิรรม 
173. ศูนยสงเสริมพลเมืองเด็กสงขลา 
174. โครงการพัฒนาชุมชนเปนสุขที่ภาคใต ดับบานดับเมือง เรียนรูอยูดีที่ปกษใต 
175. สมาคมรักษเล กระบี ่



176. โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองคกรชุมชนภาคใต  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

177. มูลนิธิอันดามัน 
 
178. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนลางและภาค 

กลาง 
179. โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา 
180. สถาบันรักษถิน่  กําแพงเพชร 
181. โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.นครสวรรค 
182. โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิตร 
183. ศูนยเสริมสรางองคกรชาวบานเพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอม จ.อุตรดิตถ 
184. เครือขายเกษตรชวีภาพเพือ่สุขภาวะชุมชน 
185. มูลนิธิสถาบันปฏิปน/กลุมพิทักษสิ่งแวดลอมพยุหะ 
186. สถาบันชุมชนเพื่อการพัฒนา จ.เพชรบูรณ 
187. ศูนยเสริมสรางองคกรชาวบานเพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอม จ.พิษณุโลก 
188. สถาบันสรางเสริมการจัดการทรัพยากรชมุชน จ.สุโขทัย 
189. มูลนิธิสงเสริมทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 


