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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

 
 
สามทศวรรษขององคกรพัฒนาเอกชนไทย* 

บทนํา 

องคกรพัฒนาเอกชนหรือที่ เ รียกกันโดยทั่ วไปว าเอ็นจี โอ  (Non-Governmental 
Organizations: NGOs) มีความหมายที่หลากหลายตามแตผูใหคําจํากัดความ อาจกลาว
โดยสรุปไดวา องคกรพัฒนาเอกชนเกิดจากการรวมตัวของผูที่สนใจเรื่องเดียวกันและ
ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมซึ่งควรจะมีสวนชวยใหผูที่มีโอกาสนอยกวาไดมี
โอกาสมากขึ้น องคกรพัฒนาเอกชนดําเนินงานโดยอิสระ มีกิจกรรมตอเนื่องและไม
แสวงหาผลประโยชนหรือคากําไร อาจจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลก็ได 
ในกรณีที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลก็จะตองจัดใหมีคณะบุคคลดูแลรับผิดชอบให
องคกรดําเนินกิจการอยางคอนขางมีแบบแผน 

บทความนี้ตองการอธิบายความเปนไปขององคกรพัฒนาเอกชนของไทยในชวง
สามทศวรรษ (ราวป 2510-2542) โดยแบงหัวขอการพิจารณาเปนหกสวน ไดแก 

1. พัฒนาการและบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในอดีตจนถึงป 2542 
2. รูปแบบและลักษณะการดําเนนิงาน 
3. แหลงเงินทุน 
4. ขอจํากัดในการดาํเนินงาน 
5. องคกรพัฒนาเอกชนกับวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 
6. บทบาทและทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 
 

                                                        
*  สรุปและปรับปรุงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองเดียวกันของ พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ 

นักวิจัยอาวุโส ฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย  

  งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
(Social Impact Assessment Project) ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศแหงแคนาดา (CIDA) และดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2543 
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พัฒนาการและบทบาทขององคกรพฒันาเอกชนในอดีต 
จนถึงป 2542 

หากมองยอนไปพิจารณาพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย 
เดช พุมคชา ผูอํานวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม1 กลาววา ในสมัยรัชกาลที่ 5 มี
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสองประการ คือ 1) เริ่มมีการศึกษาอยางเปนระบบ และ 2) มี
การติดตอกับตะวันตกมากขึ้น นําไปสูการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและการศึกษา เกิดการ
รวมตัวกันของคนชั้นสูงในสังคมไทยที่คิดวานาจะมีบทบาทบางอยางเพ่ือชวยเหลือ
รัฐบาล จึงไดมีการกอต้ังสภาอุณาโลมหรือสภากาชาดไทยในปจจุบัน (ซึ่งอาจกลาวได
วาเปนตนแบบขององคกรพัฒนาเอกชนไทย) การจัดต้ังสภาอุณาโลมนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือชวยเหลือคนเจ็บ ผูปวย และผูที่มีความยากลําบาก การชวยเหลือดังกลาวมีลักษณะ
เปนไปตามสถานการณทั้งในสภาวะฉุกเฉิน (เชน น้ําทวม ไฟไหม) และในสภาวะไม
ฉุกเฉิน (เชน การใหทาน การจัดงานการกุศลตางๆ) 

ในชวงเวลาเดียวกันนี้ก็เปนชวงที่มีชาวจีนอพยพเขามาตั้งหลักแหลงในประเทศ
ไทยเปนจํานวนมาก และไดมีการรวมกลุมจัดต้ังองคกรสาธารณกุศลข้ึน องคกรที่รูจัก
กันดีจนถึงปจจุบัน ไดแก มูลนิธิปอเต็กต๊ึง มูลนิธิรวมกตัญู เปนตน 

จะเห็นไดวาการรวมกลุมกันทํางานในชวงแรกนี้อยูในแนวทางของการใหทาน 
ไมใชแนวทางการพัฒนา จึงเรียกองคกรเอกชนเหลานี้วา “องคกรสาธารณประโยชน” 
สาเหตุหนึ่งที่องคกรเอกชนไมคิดที่จะทําอะไรมากกวาการใหทานก็คือ รัฐบาลไทยยึดถือ
ตลอดมาวาการบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎรเปนหนาที่ของรัฐ 

ระหวางป 2500-2510 เปนชวงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา
คอนขางมาก มีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศไดนําแนวคิดดานการพัฒนาเขามา 
ในป 2504 ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) 
และมีการวิพากษเรื่องกระแสของการพัฒนาทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ จึงเกิด
แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรขึ้น  ในป 2510 ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในขณะนั้น เล็งเห็นวา จากการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 หากปลอยใหภาคชนบทเติบโต
อยางไรทิศทางและไมมีความเปนธรรมทางเศรษฐกิจดังที่เปนอยูก็จะทําใหเกิดปญหาใน
ระยะยาว จึงไดมีการกอต้ัง “มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย” ข้ึนที่จังหวัดชัยนาท
เพ่ือปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตชาวชนบทและพัฒนาองคกรประชาชนใน

                                                        
1 ตําแหนงในขณะดําเนินการวิจัย 
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ชนบทเปนเบื้องตน อาจกลาวไดวามูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยเปนองคกรเอกชน
ที่ทํางานในแนวทางของการพัฒนาแหงแรกในประเทศไทย โดยยึดหลักการทํางานรวมกับ 
(work with) ประชาชนมากกวาการทํางานใหกับ (work for) ประชาชน โดยนักพัฒนาจะ
ใชวิธีการเขาไปพูดคุยกับชาวบานเพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึน จากนั้นจะชวยกัน
วิเคราะหปญหา ใหขอคิดหรือแนะนําวิธีการแกปญหาแกชาวบาน การดําเนินงานของ
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในชวงนี้ทําใหเกิดความตื่นตัวเรื่องการพัฒนาอยางยิ่ง 

ยุคบุกเบิก (ป 2510-2520) 

ในป 2510-2511 เศรษฐกิจสังคมไทยอยูภายใตระบบเผด็จการทหาร นักศึกษา
สนใจงานดานการพัฒนามากขึ้น ในป 2512 ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ไดริเริม่
จัดต้ัง “โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร” ในเดือนตุลาคม 2516 เกิดการตื่นตัวใฝหาประชาธิปไตย
ในกลุมนักศึกษาและประชาชน ทําใหมีการจัดต้ัง “สมาคมสิทธิและเสรภีาพ” ซึ่งเปน
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทําหนาที่เรียกรองสิทธแิละเสรีภาพ 

 ในป 2517 เกิดการปรับปรุงแนวทางการพัฒนามากขึ้น และไดมีการจัดต้ัง 
“โครงการพัฒนาชนบทลุมน้ําแมกลอง” ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี โครงการนี้เปนการทํางานรวมกันของสามสถาบัน 
ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เช่ียวชาญดานการเกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(เช่ียวชาญดานการสาธารณสุข) และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (เช่ียวชาญดานการศึกษา
และรฐัศาสตร) 

ฝายผูมอีํานาจระแวงการตืน่ตัวของมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย โครงการ
บัณฑิตอาสาสมัคร และโครงการพัฒนาชนบทลุมน้ําแมกลอง ซึ่งลวนแลวแตเกิดจาก
การริเริ่มของศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ และในป 2517 นี้ก็ไดเกิดการปะทะกัน
ระหวางแนวคิดการพัฒนาแบบสังคมนิยมกับแนวคิดการพัฒนาแบบประชาธิปไตย มี
กลุมการเมืองใหมเกิดข้ึน และเกิดแนวคิดเปลี่ยนแปลงสังคมหลายรูปแบบ ทั้งในแนวทาง
สันติวิธี แนวทางการพัฒนาของรัฐ และแนวทางสังคมนิยมของพรรคคอมมิวนิสต 
จนกระทั่งเกิดเหตุการณนองเลือดข้ึนในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ทําใหมูลนิธิบูรณะชนบท
แหงประเทศไทยตองยุติบทบาทลง เหลือเพียงโครงการบัณฑิตอาสาสมัครเทานัน้ทีย่ัง
สงบัณฑิตอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในจังหวัดตางๆ แตก็อยูภายใตการควบคุมดูแลของ
ฝายรัฐอยางเขมงวด 

ในป 2520 ประเทศไทยรับภาระดูแลผูอพยพจากภูมิภาคอินโดจีนเปนจํานวน
มาก มีองคกรพัฒนาเอกชนจากนานาชาติเขามาชวยเหลือ ทําใหมีชาวไทยเขาไปเปน
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อาสาสมัครทํางานในคายอพยพและไดเรยีนรูทักษะการทํางานดานนี้มากขึ้น ตลอดจน
เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชนบทไทย 

ยุคพัฒนา (ป 2521-2527) 

ในป 2522 หนวยงานอาสาสมัครจํานวนหนึ่งจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณและรวมมือกันดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมใหกวางขวาง
ยิ่งข้ึน จนกระทั่งในเดือนเมษายน 2523 จึงไดรวมกันกอต้ัง “โครงการอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม” และในปเดียวกันนี้ไดมีการกอต้ังองคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก 
เดช พุมคชา ใหความเห็นวา การที่มีองคกรพัฒนาเอกชนเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการที่
ธนาคารโลกไดประเมินผลวา การพัฒนาชนบทในประเทศไทยตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 1 (ป 2504 เปนตนมา) นั้นลมเหลว ประชาชนยังมีสภาพการดํารงชีวิตไมดีพอ ทําให
รัฐบาลมีแนวคิดสนับสนุนใหกอต้ังองคกรพัฒนาเอกชนขึ้นมา (แตไมสนับสนุนดาน
งบประมาณ) ทําใหมีองคกรพัฒนาเอกชนเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  

ในป 2523 รัฐบาลไดมีนโยบายใหผูนิยมลัทธิคอมมิวนิสตกลับมาดําเนินชีวิต
ตอไปไดโดยไมมีความผิด ทําใหหลายคนทยอยกลับมา และมีหนวยงานอาสาสมัคร
แคนาดา (Canadian University Service Overseas: CUSO) เขามาจัดต้ังหนวยงาน
พัฒนาขึ้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทรภายใตช่ือ “มูลนิธิพัฒนาอีสาน” (NET) หนวยงานนี้
ไดนําแนวคิดและหลักการของมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยกลับมาฟนฟู กระแส
การทํางานดานการพัฒนาจึงเกิดข้ึนอีกครั้ง รวมทั้งเกิดองคกรพัฒนาเอกชนมากมาย 
ในชวงนี้กลุมที่มีบทบาทอีกกลุมหนึ่งคือกลุมผูสอนศาสนาซึ่งมีแนวคิดวาผูตกทุกขไดยาก
ทั้งหลายเปนพ่ีนองกันและควรไดรับการสงเคราะหโดยไมเลือกศาสนา  

การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนในชวงนี้มีลักษณะตางฝายตางก็ทํางานให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตนต้ังไว ไมมีการรวมมือระหวางกัน งานสวนใหญมุงดานการ
พัฒนาชนบทเปนหลัก 

ยุคผนึกกําลังประชาชน (ป 2527-2542) 

เรือง สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน  
(กป. อพช.)2 กลาววา ในป 2528 รัฐบาลและสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติไดสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง กป. อพช. ข้ึนมาจากการรวมตัว
กันขององคกรพัฒนาเอกชนทุกภาค โดยแตละภาคมีการบริหารงานในรูปแบบของ

                                                        
2 ตําแหนงในขณะดําเนินการวิจัย  
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คณะกรรมการและเปนอิสระตอกัน  การจัดต้ัง กป. อพช. นี้ถอืเปนเครือขายการทํางาน
ขององคกรพัฒนาเอกชนทีม่ีรูปแบบชัดเจนมาก  

ในชวงเดียวกนันีแ้ละในชวงป 2533-2541 รัฐบาลแคนาดาไดใหเงินทุนสนับสนนุ
องคกรพัฒนาเอกชนเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนนิงานขององคกรพัฒนาเอกชนเห็นผล
ชัดเจนขึ้น และในป 2539 โครงการ DANCED ของประเทศเดนมารกไดใหเงินสนบัสนุน 
62.5 ลานบาทเพื่อดําเนินโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทําใหเกิด
เครือขายการอนรุักษธรรมชาติข้ึน  ในป 2542 กป. อพช. มีสมาชิกมากกวา 200 องคกร
จากทั่วประเทศ 

ในป 2534 ธนาคารโลกไดจัดประชุมที่ประเทศไทย องคกรพัฒนาเอกชนก็ได
จัดการประชุม “เวทีชาวบาน” หรือ “People Forum’ 91” ซึ่งเปนการจัดประชุมระดับ
นานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี กป. อพช. เปนผูดําเนินการหลัก การประชุม
ครั้งนี้ไดมีการเชิญองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศเขารวมดวย จึงนับไดวา ป 2534 
เปนปที่องคกรพัฒนาเอกชนไทยกาวเขาสูมิติของการสรางพันธมิตรกับนานาประเทศ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความเปนสากลมากขึ้น 

สวน เดช พุมคชา มีความเห็นวา ต้ังแตป 2528 เปนตนมา องคกรพัฒนาเอกชน
ทําใหชาวบานกลาเรียกรองคาชดเชยจากรัฐมากขึ้น เนื่องจากไดใหขอมูลความรูแก
ชาวบานใหรูจักตอสูเพ่ือสิทธิของตนเอง  โดยจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือ ในป 2534 รัฐบาล 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีโครงการจัดสรรที่ดินทํากินแกเกษตรกร (คจก.) ซึ่ง 
ทําใหตองอพยพชาวบานกวา 10 ลานคนออกจากปา องคกรพัฒนาเอกชนและชาวบาน
ที่ไดรับความเดือดรอนจึงรวมตัวกันเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกโครงการดังกลาว การ
ดําเนินการนี้นับเปนจุดเริ่มตนของการเรียกรองของชาวบานและประสบความสําเร็จ  
ทําใหมีการประทวงเรียกรองสิ่งตางๆ มากขึ้นในเวลาตอมา 

หากพิจารณาพัฒนาการของการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนจะเห็นไดวา 
แตเดิมองคกรพัฒนาเอกชนทํางานกับรากหญาและองคกรตางๆ ตางทํางานของตนเอง 
อยางไรก็ตาม มีแนวโนมการรวมตัวเปนเครือขายมากขึ้น ซึ่งอาจเปนเพียงเครือขายทาง
ความคิด หรือมีการพัฒนาไปเปนเครือขายของการทํางานรวมกัน  ตลอดจนมีการสราง
เครือขายระหวางประเทศ 

รูปแบบและลักษณะการดําเนินงาน 

นอกจากการแบงประเภทขององคกรพัฒนาเอกชนโดยพิจารณาจากการจด
ทะเบียนและไมจดทะเบียนตามกฎหมายแลว เรายังสามารถแบงประเภทขององคกร
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พัฒนาเอกชนตามรูปแบบและลักษณะการดําเนินงานไดเปนสี่ประเภทใหญ คือ  
1) องคกรใหบริการ ทําหนาที่ใหบริการหรือทํางานดานสังคมสงเคราะห  2) องคกรที่ทํา
หนาที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน   3) องคกรสนับสนุน จะชวยเสริมสราง
สมรรถภาพในการทํางานใหกับองคกรที่ทํางานระดับรากฐานกับประชาชน ซึ่งสวนใหญ
จะเปนองคกรประเภทที่หนึ่งและสอง การทํางานขององคกรสนับสนุนประกอบดวยการ
ฝกอบรม การประเมินผล การวางแผนโครงการ เปนตน (การสนับสนุนนี้เปนการ
สนับสนุนดานการศึกษา ไมใชดานการเงิน)  และ 4) องคกรรมหรือองคกรเครือขาย จะ
รวบรวมประสบการณในระดับจุลภาคที่แตกตางกันมาศึกษาเพื่อใหเกิดมุมมองที่
กวางขวางและเสนอประเด็นที่ตองการพลังรวม  

หากแบงองคกรพัฒนาเอกชนตามประเภทของงานที่แตละองคกรดําเนินการก็
จะพบองคกรพัฒนาเอกชนมากมายหลายประเภท ไดแก องคกรพัฒนาเอกชนดานเด็ก 
ดานสตรี ดานแรงงาน ดานชาวเขาและชนกลุมนอย ดานสิทธิมนุษยชน ดานชุมชน
แออัด ดานสาธารณสุข ดานเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดาน
ศาสนากับการพัฒนา ดานการพัฒนาชุมชน ดานสื่อ และดานการประสานและสนับสนุน
งานพัฒนา การสํารวจโดยคณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนาในป 2540 
พบวา มีองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานในดานตางๆ กวา 500 องคกร อยางไรก็ตาม 
องคกรพัฒนาเอกชนจํานวนมากไมไดมีบทบาทเฉพาะดานใดดานหนึ่งแตจะดําเนินงาน
หลายดานควบคูกันไป 

แหลงเงินทุน 

แหลงรายไดขององคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญมาจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเริ่มตนของการกอต้ังองคกร แตมีแนวโนมวาตางประเทศจะสนับสนุนดาน
การเงินลดนอยลงเรื่อยๆ และจะยกเลิกความชวยเหลือในที่สุด  องคกรพัฒนาเอกชน
หลายแหงเริ่มหันมาหาแหลงเงินภายในประเทศมากขึ้น เชน การรับบริจาค หรือจาก
งบประมาณของรัฐ อยางไรก็ตาม หากเปนเงินงบประมาณแผนดิน สวนใหญองคกร
พัฒนาเอกชนจะตองเสนอโครงการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐเพ่ือใหไดงบประมาณ
มาดําเนินการ การเสนอโครงการดังกลาวอาจไมตรงกับเปาหมายการทํางานขององคกร
พัฒนาเอกชน 

นอกจากนี้ องคกรพัฒนาเอกชนยังมีแหลงรายไดจากธุรกจิ เชน ขายของทีร่ะลึก 
เสื้อผา อาหาร ฯลฯ และรายไดจากการใหบริการสาธารณชน หนวยงานราชการ และ
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ภาคธุรกิจ เชน บริการการวิจัย รายไดเหลานี้นบัเปนรายไดเสรมิมากกวารายไดหลัก
ขององคกร 

ขอจํากัดในการดําเนินงาน 

1.  เงินทุน ดังกลาวแลววาองคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญไดรับทุนสนบัสนุนการ
ทํางานจากตางประเทศ ทําใหขาดเสถยีรภาพในการดําเนนิกิจกรรมทีต่อเนื่องในระยะยาว 

2.  บุคลากร มีการปรับเปลี่ยนบอย ทําใหขาดความตอเนือ่งในการเรียนรูงาน 
และไดรับคาจางคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับภาคราชการหรือบริษัทเอกชน รวมทั้งเกิด
ความรูสึกวาองคกรไมมั่นคงเนื่องจากมีปญหาดานแหลงทุน 

3.  ความเขาใจจากเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐมักเห็นวาองคกร
พัฒนาเอกชนเปนผูชักนําใหชาวบานประทวงและเรียกรองจากรัฐบาลจึงไมใหความ
รวมมือ 

4.  การทํางานเปนเครือขาย เนื่องจากองคกรพัฒนาเอกชนแตละแหงมีลักษณะ
เฉพาะตัวและมีความเปนเอกเทศสูงมาก จึงทําใหการทํางานเปนเครือขายไมประสบ
ความสําเร็จเทาทีค่วร 

องคกรพัฒนาเอกชนกับวกิฤตเศรษฐกิจป 2540 

จากการสัมภาษณบุคลากรขององคกรพัฒนาเอกชน 10 แหง3 พบวา วิกฤต
เศรษฐกิจป 2540 ไมทําใหองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทลดลงหรือมีบทบาทเปลี่ยนแปลง
ไป แตกลับทําใหเง่ือนไขในการทํางานที่มีอยูเดิมหนักแนนยิ่งข้ึน องคกรพัฒนาเอกชน
สวนใหญยังคงดําเนินกิจกรรมเชนเดิม บางองคกรอาจมีการขยายโครงการที่ดําเนินการ
อยูใหใหญข้ึนเนื่องจากมีผูตองการความชวยเหลือมากขึ้น บางองคกรไดเพ่ิมเติมเรื่อง
การใหความรู การฝกอบรม และชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จาก
ประสบการณของบางองคกรทําใหต้ังขอสังเกตไดวา วิกฤตเศรษฐกิจสงผลใหผูที่อยูใน
พ้ืนที่โครงการขององคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรชุมชนหันมาใหความสนใจที่จะรวม

                                                        
3  ไดแก สมาคมหยาดฝน มูลนิธิฮักเมืองนาน มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณพงศพงัน มูลนิธิ

เยาวชนชนบท สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิบูรณะชนบทแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และสถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา 
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ทํากิจกรรมขององคกรมากขึ้น นอกจากนี้การลอยตัวคาเงินบาทยังทําใหบางองคกรที่
พ่ึงแหลงทุนตางประเทศมีทรัพยากรในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

ในดานเงินทุนที่มีอยู องคกรพัฒนาเอกชนทั้ง 10 แหงใหขอมูลวาวิกฤตเศรษฐกิจ
ไมสงผลกระทบตองบประมาณดําเนินงาน แตชวงตนป 2542 เปนชวงที่งบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนซึ่งสวนใหญมาจากตางประเทศครบกําหนดระยะเวลางบประมาณพอดี 
นอกจากนี้แหลงทุนสวนใหญมีโครงการที่จะยายการใหเงินสนับสนุนจากประเทศไทยไป
ยังประเทศอื่นๆ ในอินโดจีนแทน เนื่องจากเห็นวาประเทศไทยไดพัฒนาไปถึงระดับที่
สามารถจะชวยเหลือตนเองไดแลว  อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนก็ทําให
แหลงทุนตางประเทศบางองคกรเลื่อนการถอนตัวออกไป 

ในป 2541 อเล็ค แบมฟอรด (CUSO Thailand) ไดสํารวจเรื่องแหลงทนุตางประเทศ
ดําเนนิการอยางไรบางเพ่ือตอบสนองตอวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย พบวา แหลงทุน
เกาองคกรเปลี่ยนนโยบายการใหทุน กลาวคือ เพ่ิมการใหทุนสี่องคกร เพ่ิมการใหทุน
สนับสนุนดานการศึกษาสององคกร และเล่ือนการถอนตัวออกไปสามองคกร นอกจากนี ้
ประเด็นใหมที่แหลงทุนใหความสําคัญ คือ การลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เด็กและ
เด็กกําพรา สตรี โครงการทางเศรษฐกิจ (ในรูปของการชวยตนเอง สหกรณ ฯลฯ) การ
ธนาคารและการเงิน การจัดการปกครองที่ดี (good governance) และการกระจายอํานาจ   

บทบาทและทิศทางการดาํเนินงานในอนาคต 

ที่ผานมาองคกรพัฒนาเอกชนดํารงอยูไดดวยเงินสนับสนุนจากตางประเทศเปน
สวนใหญ แตก็มีแนวโนมที่ตางประเทศจะยกเลิกการใหเงินอุดหนุนเนื่องจากเห็นวา
ประเทศไทยพอจะชวยเหลือตนเองไดแลว ปญหาก็คือเมื่อไมไดรับเงินอุดหนุนจาก
ตางประเทศแลว องคกรพัฒนาเอกชนจะดําเนินการอยางไร  

เมื่อองคกรพัฒนาเอกชนไดผลักดันงานมาจนถึงระดับนโยบายแลวก็จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีเครือขายที่เขมแข็งและดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งยังตองปรับตัวให
สามารถสื่อสารกับสังคมในวงกวางไดมากขึ้น เรียนรูการเขาถึงกลไกของระบบราชการ 
แสวงหาความรวมมือจากภาคธุรกิจ เปดรับสมาชิกประเภทบุคคลที่ยินดีสละทุนทรัพย
เพ่ือสวนรวมเชนเดียวกับองคกรพัฒนาเอกชนขนาดใหญในตางประเทศ ซึ่งยอม
หมายความวาองคกรพัฒนาเอกชนไทยจําเปนตองสื่อสารกับชนชั้นกลางไดดีข้ึน 
ตลอดจนตองมีความโปรงใสดานขอมูล ผลประกอบการ และฐานะการเงิน 

นอกจากนี้ ในอนาคตองคกรพัฒนาเอกชนจะมีแนวโนมเปนเพียงผูประสานงาน 
ใหขอมูลที่เพียงพอและถูกตองแกชาวบานเทานั้น ไมใชผูทํางานและตัดสินใจใหชาวบาน 
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