25 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว :
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"เวที (panel)วิชาการ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ
สปป.ลาว” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน ของเครือข่ายนักวิชาการ และนักศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น ไทย และ สปป.
ลาว ซึ่งทาวิจัยร่วมกันภายใต้โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคศ.2000 ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเครือข่ายนักวิชาการ และนักศึกษาที่กาลังจะทาโครงการวิจัยร่วมกัน
เวทีนี้ มุ่งเนั้นนาเสนอสภาพการณ์ และพลวัต ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ของไทย จังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น และภาคกลางของ
สปป.ลาว
เวทีนี้ อธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคม และประชาสังคมที่มีลักษณะความร่วมมือกันในพื้นที่ประชาคม
ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการสื่ อ สารกั น ในพื้ น ที่ ส าธารณะ ของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม และประชาสั ง คมในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ ข องไทย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะตามแบบ Harbermas ในขณะที่ อ ธิ บ ายขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมเกี่ยวกับการต่อต้านฐานทัพอเมริกาในโอกินาวา ซึ่งเป็ นแนวทางเคลื่อนไหว
อันนาไปสู่ความขัดแย้งแบบ Gramsci นอกจากนั้นยังอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมใน
บริบทสังคมนิยมของ สปป.ลาว ซึ่งคาว่า “ประชาสังคม” (Civil Society) กาลังถูกเริ่มใช้เพิ่มเติมจากการใช้คาว่า
“การมีส่วนร่วมของประชาชน”
วัตถุประสงค์ในการนาเสนอประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่างของ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ
ประชาสังคมกับการพัฒนา จากพื้นที่อื่น ๆ กับประเทศไทย เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับ
“ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา” กาลังมีบทบาทน้อยลง อั นเนื่องมาจากการที่
การศึกษานี้ ไม่ส ามารถตอบโจทย์ ในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติของไทยได้นั้น สภาพการณ์และ
การศึกษาเกี่ยวกับ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา” ในประเทศอื่น โดยเฉพาะ
ญี่ปุ่น กับลาว เป็นอย่างไร"

25.1 ประชาสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การพัฒนาการศึกษาประชาสังคมในสังคมไทย
และพลวัตของ “ประชาคม” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตาบลทุ่งโป่ง
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และชุมชนตาบลพันดอน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
Professor Dr.Noriyuki Suzuki Faculty of Humanities and Social Sciences, University of the
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"บทความชิ้นนี้มุ่งนาเสนอที่มาการศึกษาประชาสังคมในบริบทสังคมไทย ผ่านการมองพลวัตของประชาสังคมใน
ระดับ “ประชาคม” ท้องถิ่นของไทยในภาคอีสานของไทยสองชุมชน คือตาบลทุ่งโป่ง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น และตาบลพันดอน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
บทความชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร จากการใช้ข้อมูลการศึกษาวิจัยต่อเนื่องของผู้เขียนเกี่ยวกับสองชุมชน
ดังกล่าวข้างต้นจานวน 4 ฉบับ ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2546, 2551, 2555 และ 2559 ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาประชาสังคมในไทย เกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 2540 หลังเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ พ.ศ. 2535 พร้อมกับการเกิดรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และความสนใจในการเริ่มศึกษาวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดประชาสังคม ดังที่เห็นได้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยาครั้งที่ 1-3 (พ.ศ.
2543, 2546 และ2549) ทั้งนี้ในการประชุมในครั้งที่ 2 นักวิชาการได้มุ่งเน้นประเด็นศึกษาไปที่ “ประชาคม” อัน
นาไปสู่แนวทางการเกิดประชาสังคมผ่านการสื่ อสารในพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ตามแนวคิดของ เจอเกน
ฮาร์เบอร์มาส ที่เน้นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเข้าถึงการรับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
อภิปรายโต้แย้ง และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นสาธารณะของสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพยายามก้ าวผ่ าน
แนวทางประชาสังคมแบบการประท้วง หรือการต่อต้านรัฐบาลผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่น เหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นรูปแบบประชาสังคมตามแนวคิดของแอนโทนีโอ กรัมชี่ อย่างไรก็ตาม การ
เกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อต่อต้านอานาจรัฐฝ่ายตรงข้าม ทั้งก่อน และหลังการรัฐประหารปี
พ.ศ. 2549 จนนามาสู่การรัฐประหารปีพ.ศ. 2557 เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการกลับมาของประชาสังคม
แบบกรัมชี่ ในระดับมหภาคที่อิงอยู่กับการเมืองระดับชาติ อันมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งส่งผล
กระเทือนต่อความร่วมมือในประชาสังคมระดับจุลภาค หรือระดับ “ประชาคม” ท้องถิ่นอย่างมีนัยสาคัญ"
25.2 ประชาสังคม ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคม การพัฒนาแนวทางพั ฒนาการส่ งเสริ ม การ
จัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ สาขาวิช ายุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี อาจารย์ ห รื อ
นักวิชาการสังกัดสถาบัน

"การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเพื่อ
กาหนดแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ประชากรได้แก่ผู้สูงอายุ 400 คน และกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 30 คน เครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่ง มีโครงสร้าง
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงอยู่คน
เดียวตามลาพังมากขึ้น ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการ
จัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบว่า 1) ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการดาเนินชีวิตและเครือข่าย 2) มีหน่วยงานดูแลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล (แพทย์ พยาบาล)
และศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 3) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุทั้งในด้านการป้องกันการ
ให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมเหมาะสม และ 4) พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุแบบบูรณาการในทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"
25.3 การจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุ, จังหวัดอุดรธานี ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในพื้น ที่
ขัดแย้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์ Comparative Culture and Area Studies, Graduate School of
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"ในปัจจุบันบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมมีมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ งในพื้น ที่ต่างๆ ของโลก บทความนี้ศึกษาเปรียบเทียบ บทบาทขององค์กรพัฒ นาเอกชนและการ
เคลื่อนไหวของขบวนการประชาสังคมในพื้นที่ขัดแย้งสองพื้นที่ ได้แก่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส) และจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น ทั้งสองพื้นที่มีความขัดแย้งระหว่างคนในท้องถิ่น กับรัฐบาล
กลาง สามจังหวัดภาคใต้มีปัญหาความไม่สงบ ในขณะที่โอกินาวามีประเด็นต่อต้านฐานทัพอเมริกัน ในแง่ของความ
คล้ายคลึงกันของโครงสร้างทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างกันทางชาติพันธุ์จากประชากรส่วนใหญ่ของทั้งไทยและ
ญี่ปุ่น และเคยเป็นรัฐบรรณาการ (อาณาจักรปาตานี แลอาณาจักรริวกิว) ซึ่งถูกผนวกโดยสยาม (ไทย) และญี่ปุ่นใน
ระหว่างการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่
บทความนี้ใช้มุมมองทางด้านสัง คมวิทยาร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชน และขบวนการประชาสังคมว่ามีผลต่อความขัดแย้งอย่างไรบ้าง

ผลการวิจัยพบว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรพัฒนาเอกชนและการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมมี
บทบาทในการสร้างพื้นที่กลาง (Common Space)ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ในขณะที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมมี
บทบาทในการต่อต้านฐานทัพอเมริกันมากกว่าที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการต่อต้านฐานทัพอเมริกัน
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศ
ไทยถือได้ว่าเป็น ""รูปแบบความร่วมมือ"" ซึ่งสามารถอธิบายได้จากแนวคิด ""พื้นที่สาธารณะ"" ของ Harbermas
ในขณะที่บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและขบวนการประชาสังคมในโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น สามารถมองเห็น
ได้ว่าเป็นบทบาท ""ต่อต้าน"" ซึ่งสามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ Gramsci"
ความขัดแย้ง, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, การต่อต้านฐานทัพอเมริกันในโอกินาวา, องค์กรพัฒนาเอกชน, ประชา
สังคม
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"คาว่า “Civil Society” มีการแปลเป็นภาษาไทยว่า “ประชาสังคม” แต่สาหรับ สปป.ลาว คาว่า “Civil
Society” ยังไม่มีการแปลอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันพบว่ามีการนาคาดังกล่าวมาใช้มากขึ้นในการประชุมนานาชาติ
ต่าง ๆ โดยมีความหมายครอบคลุมถึง “คู่ร่วมพัฒนา” ,“องค์การจัดตั้งทางสังคม”, “องค์การจัดตั้งสากลที่ไม่ได้
สังกัดรัฐบาล”, “สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม” รวมถึงกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ โดยกลุ่มในลักษณะดังกล่าวจะมีหน้าที่
สร้างกิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามรูปแบบการพัฒนาของรัฐบาลสปป.ลาว
สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยม แม้ว่าการพัฒนาในประเทศลาวจะเป็น
ระบบการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top-down) ทุกองค์การจัดตั้งทางสังคมหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมต่าง ๆ ล้วน
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญและได้นารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภายในชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้ นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้กลุ่ม“Civil Society” มีบทบาทช่วยเหลือรัฐบาลในการบริการทางสังคม
ทั่วประเทศ
บทความนี้มุ่งนาเสนอพัฒนาการ และแนวโน้มในอนาคตของการใช้คาว่า “Civil Society” ในบริบทการ
พัฒ นาของสปป.ลาว โดยใช้การศึกษาข้อ มูล เชิงเอกสาร และการสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว มในการวิเ คราะห์ ผล
การศึกษาพบว่านักวิชาการลาวเข้าใจคาว่า “Civil Society” ในบริบทของ “Civil Society Organization” หรือ

กลุ่มที่เป็นองค์กรที่ทางานร่วมกับชุมชนมากกว่า “Civil Society” ในฐานะที่เป็นแนวคิด หรือทฤษฎี ในอนาคตมี
แนวโน้มในการใช้คาว่า “Civil Society” มากขึ้นในวงการวิชาการ งานประชุมนานาชาติ และโครงการพัฒนาที่
สนับสนุนโดยต่างประเทศ"
Civil Society, การพัฒนาของสปป.ลาว

