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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงการเกิดขบวนการภาคประชาสังคมที่คัดค้านโครงการพัฒนาของ
รัฐในพื้นที่ภาคใต้ ตามแนวคิด “ประชาสังคม” ของมิเชล ฟูโกต์ เพื่อคลี่คลายให้ทุกคนเข้าใจถึงเทคนิควิธี
อันแยบยลของรัฐสมัยใหม่ในการก ากับควบคุมประชากร ท่ีกระท าผ่าน “ชีวอ านาจ” หรืออ านาจที่รัฐ
น ามาใช้ก าหนดพลเมืองให้มีรูปลักษณะที่พึงประสงค์จากการส่งเสริมให้พวกเขามีพลังอ านาจที่จะจัดการ
ตนเอง บนฐานของทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเอ้ือให้เขาสร้างวิถีแห่งการปกป้องทรัพยากรตามทางของตน 
กระทั่งมีก าลังที่จะตอบโต้การรุกคืบของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่เข้ ามากระทบวิถีของชุมชน 
สิ่งที่บทความนี้พยายามชี้ชวนให้มองความขัดแย้งดังกล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้  
ในยุคสมัยทางการปกครอง โดยจะแสดงให้เห็นจากกระบวนการก่อตัวของภาคประชาสังคมในภาคใต้ 
ด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยตีความว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ 
ต่างมีสถานะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอ านาจรัฐจากการใช้เทคนิควิธีทางการปกครองเข้าน าทางชีวิตของ
ประชาชน โดยจะสะท้อนถึงอ านาจนั้นวา่มีพลังเพียงใดจากความเข้มข้นในการต่อต้านโครงการพัฒนาของ
รัฐที่แย้งต่อแนวทางการพัฒนาของพวกเขา 
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Abstract 
 This paper aims to provide an understanding about the formation of civil society 
organizations in the Southern part of Thailand who oppose the development projects of the 
Thai Government through Michel Foucault’s concept of civil society.According to this concept, it 
would be possible to recognize how modern government exercises bio -  power or micro -  level 
power that formulates the subjectivity of individuals that are coincided with expectations of the 
government. Because the government desires to exert more control over the populations/space, 
in return, this encourages the formation of civil society or civil actor who is an active agent in the 
community. These individuals are able to effectively negotiate with the government, 
conscientiously preserve and use their local resources, and successfully delay the development 
projects for the benefit of their community and future generations.This paper, with qualitative 
methodology, will provide four examples of the governmental schemes that lead to the formation 
of a competent civil society in the Southern Thailand, which are Thepha Thermal Power Station, 
Songkhla II deep -  sea port, Pak Bara deep -  sea port, and Krabi power plant project.  These four 
development projects represent governmental power to conduct of people conduct which the 
more they are under power, without realization, the more they oppose the projects.  Finally, we 
hope that this paper will urge people to witness a new form of social movements in the modern 
society.   
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บทน ำ 
 ในรอบปีหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเป็นกลุ่มมวลชนที่ได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างจากประเด็นข้อเรียกร้อง
ซึ่งเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในทางใดทางหนึ่งนอกจาก
ประเด็นปัญหาเหล่านี้จะเป็นที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวจากฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด เพราะอาจ
เป็นตัวแบบให้กลุ่มเคลื่อนไหวในประเด็นของการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวะ
มวล เหมืองแร่ และพลังงาน ทั่วทุกภูมิภาคออกมาขับเคลื่อนข้อเรียกร้องของกลุ่มตนอย่างเข้มข้นแล้วจะ
เห็นได้ว่าบทบาทของภาคส่วนดังกล่าวยังถูกอ้างถึงอย่างมีนัยส าคัญจากแวดวงวิชาการอย่างสม่ าเสมอ    
ที่ผ่านมากรอบการศึกษาประชาสังคมดูเหมือนจะมีข้อถกเถียงหรือการปะทะกันทางความคิดสองแนวทาง 
กลุ่มหนึ่งมองประชาสังคมว่าเป็นพื้นที่ซึ่งด ารงอยู่ภายในสังคม เป็นผลให้นักสังคมศาสตร์กลุ่มนี้มุ่งที่จะ
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการก่อตัวของประชาสังคม จากการศึกษาระบบโครงสร้างทางสังคม
เนื่องจากประชาสังคมคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้การก ากับควบคุมจากกลไกทางกฎหมายการเมือง 
อันเป็นการให้ค าอธิบายพื้นที่นี้ในลักษณะหน่วยทางการเมืองที่ไม่สามารถแยกพิจารณาออกจากรัฐได้ 
ขณะที่ด้านหนึ่งนักสังคมศาสตร์บางกลุ่มกลับสนใจศึกษาประชาสังคมในลักษณะของความเคลื่อนไหวทาง
สังคม หรือมิติของขบวนการต่อต้านขัดขืนอ านาจ หรือมองเห็นประชาสังคมเป็นพื้นที่ซึ่งปรากฏตัวอยู่นอก
ความเป็นรัฐ และพยายามหาหนทางที่จะปลดปล่อยประชาสังคมให้เป็นอิสระจากอ านาจรัฐโดยสิ้นเชิง  
 การศึกษาประชาสังคมตามแนวทางที่ผ่านมาต่างสะท้อนถึงการมองสังคมในลักษณะที่หยุดนิ่ง 
ตายตัว ท าให้ไม่สามารถให้ค าอธิบายประชาสังคมในมิติของการก่อตัวขึ้นมาจากกระบวนการที่ประชาชน
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนความเป็นสังคมที่มีพลวัต มีการปรับตัว เคลื่อนผ่านตามกาลเวลา
ตามการมองสภาวะทางสังคมปัจจุบันของนักสังคมศาสตร์หลังสมัยใหม่ ซึ่งมองเห็นความเป็นประชาสังคม
ในรูปของ “พื้นที่ลักษณะพิเศษ”(Transactional Reality) (Burchell, 1991:141) แม้ว่าจะด ารงอยู่
ภายในปริมณฑลทางสังคม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอาณาบริเวณซึ่งปราศจากปฏิบัติการทางอ านาจรัฐอย่าง
ชัดแจ้ง เนื่องด้วยประชาชนสามารถกระท าการทางสังคมอย่างอิสระ มีเสรีภาพที่จะด าเนินชีวิตไปตามทาง
ของตนหรือภายในขอบเขตที่ตนเองเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะควร จากความสามารถในการใคร่ครวญ
ตัวเองให้ด ารงตนไปตามครรลองของสังคม ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนในท้องถิ่นต่าง 
ๆ ออกมาเคลื่อนไหวบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อแสดงถึงสิทธิที่จะจัดการตนเอง นี่คือลักษณะของประชา
สังคมตามแนวทางการศึกษานี้ ซึ่งมองเห็นความเป็นประชาสังคมที่มีความหมายกว้างไกลไปกว่าการ
แสดงออกถึงการต่อต้านขัดขืนอ านาจเพื่อเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐในทางตรงข้ามประชาสังคมทั้งหลายต่างเป็น
พื้นที่ซึ่งรัฐประดิษฐ์ขึ้นเป็นกลไกใหม่เพื่อเข้าก ากับควบคุมประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างการรับรู้ให้
เกิดแก่ประชาชนถึงสิทธิที่จะกระท าการทางสงัคม ภายในขอบเขตที่ตนเป็นผู้บงการตนเองไปตามส านกึซึง่
ต้องการสร้างตัวเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมผู้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความก้าวหน้า อัน
เป็นปฏิบัติการของพลังอ านาจที่มีลักษณะแยกย่อย สามารถซอกซอนเข้าครอบคลุมทั่วทั้งปริมณฑลทาง
สังคม จึงมีความลึกซึ้งและเข้มข้นกว่าอ านาจอธิปัตย์ซึ่งในอดีตรัฐเคยใช้เป็นเครื่องมือก ากับควบคุม
พฤติกรรมของประชาชนยิ่งนัก 
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 สิ่งที่บทความชิ้นนี้ต้องการชี้ชวนให้ผู้อ่านได้คิดคือการสร้างความเข้าใจใหม่เ ก่ียวกับขบวนการ
ภาคประชาสังคมที่คัดค้านการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ตามมุมมอง “ประชาสังคม” ของนักคิด
หลังสมัยใหม่ ผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมใน จ.สงขลา สตูล และกระบี่ พื้นที่ที่มีความเข้มข้นของ
กระบวนการก่อตัวของมวลชน การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์การต่อสู้ภาคประชาชนในฐานะพื้นท่ี
ปฏิบัติการทางอ านาจเพื่อเข้าก ากับควบคุมประชากรรูปแบบใหม่ของรัฐ ซึ่งมุ่งหวังสร้างพลเมืองที่แข็งขัน
ในการค้นหาทางเลือกของการพัฒนาตามวิถีของตน โดยสามารถกลมกลืนไปกับฐานทางทรัพยากรและ
วัฒนธรรมแห่งพ้ืนถิ่นนั้น ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนดังกล่าวในมุมมองที่ต่าง
ออกไปนี้ จะเป็นช่องทางส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งของรากเหง้าแห่งปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน ทั้งยังตระหนักถึงสิทธิที่จะตั้งค าถามกับการปฏิบัติของรัฐซึ่งประชาชนบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่
ถูกต้องชอบธรรม อันส่งผลต่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาของรัฐตลอดมา โดยการเรียนรู้
จากข้อมูลในมุมมองที่รอบด้าน จะเป็นแนวทางให้ประชาชนทั่วไปอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่มีความคิดและแนว
ปฏิบัติที่แตกต่างได้อย่างปกติสุข 
 

ลักษณะของประชำสังคมตำมกำรมองของฟูโกต์  
 มิเชลฟูโกต์ (Michel Foucault, 2008) นักสังคมศาสตร์หลังสมัยใหม่ ท าการศึกษาประชาสังคม
ในลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีบริบทเฉพาะ หรือพื้นที่ชนิดพิเศษ หรือพื้นที่ปฏิบัติการทางการปกครองเสรีนิยม
ใหม่ซึ่งเผยให้เห็นถึงทิศทางการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางอ านาจภายในสังคมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อน
ผ่านระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ด้วยฟูโกต์มองภาพการก่อตัวขึ้นของประชาสังคมในมิติของกลไกการก ากับ
ควบคุมประชากรรูปลักษณะใหม่ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมจากกลไกรัฐที่เป็นทางการหากแต่เป็น
ปฏิบัติการทางอ านาจในรูปที่รัฐเปิดทางให้ประชาชนนั้นสามารถปกครองหรือก ากับควบคุมตนเองภายใต้
อิสรภาพที่รัฐเอ้ืออ านวยให้ อันเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ต่อเทคนิควิธีในการจัดการกับประชากรของ
รัฐ ผ่านกระบวนการสร้างพลเมืองที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัตไิปตามทางที่รัฐมุ่งหวังให้ปรากฏตัวขึ้นภายใน
พื้นที่ประชาสังคม จากคุณลักษณะส าคัญของประชาสังคมที่เอ้ือให้รัฐบรรลุถึงความปรารถนาดังกล่าวอัน
ประกอบไปด้วย 1) ประชาชนมีก าลังที่จะจัดการตนเองและชุมชน 2) ประชาชนมีเสรีภาพกระท าการทาง
สังคม และ 3) ประชาชนสามารถก าหนดตัวเองและความคิดของตนให้สอดรับกับค่านิยมทางสังคม ซึ่งท า
ให้ความมุ่งหมายของการศึกษาประชาสังคมตามการมองเช่นนี้อาจท้าทายต่อแนวคิดที่ มุ่งหาหนทางใช้
กลไกรัฐอย่างแข็งกร้าว จากการก าหนดตัวบทกฎหมายขึ้นมาควบคุมประชาชนโดยเคร่งครัดเพื่อจัดการให้
สังคมเกิดระเบียบเรียบร้อยอย่างที่เคยเป็นมา 
 ตามที่ฟูโกต์เห็นว่าเทคนิควิธีทางการปกครองในรูปแบบใหม่นี้ จะท าให้รัฐสอดส่อง ตรวจตรา
ประชากรโดยที่ยังคงอ านาจสูงสุดของรัฐเอาไว้ได้ จากการให้โอกาสพวกเขาใช้ก าลังความสามารถจัดการ
ตัวเองและสังคมที่อยู่อาศัยท ามาหากินและแสวงหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองโดยเสรี ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนวิธีการใช้อ านาจอันเป็น“เหตุผลแห่งรัฐ” (Reason of State) สร้างความชอบธรรมที่มีต่อ
ประชาชนเพื่อรับรองสิทธิในการที่รัฐจะเข้ามาเอ้ืออ านวยความเป็นอยู่ของพวกเขา หรือยอมรับในรัฐ
สวัสดิการ อันเป็นภารกิจสูงสุดที่รัฐมิอาจละทิ้งการก ากับควบคุมประชาชนทั้งหมดทั้งมวลเพื่อสร้างสังคม
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ที่เป็นปกติสุข เข้าน าทางชีวิตของประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างการรับรู้ว่าประชาชนเป็นผู้ก าหนด
ทางเดินชีวิตที่ดีงามนี้ด้วยตนเองอันเป็นวิถีทางที่ถูกรับรองจากกฎระเบียบทางสังคมและจริยธรรมที่ผู้คน
โดยทั่วไปนั้นถือปฏิบัติตราบเท่าที่ประชาชนทุกคนยงัคงด ารงอยู่ในสังคม ฟูโกต์เชื่อว่าพื้นที่ทางสังคมเชน่นี้
คือศิลปะทางการปกครองตามวิถีทางของเสรีนิยมใหม่ซึ่งปฏิบัติการของอ านาจในรูปลักษณะนี้จะท าให้รัฐ
แผ่ขยายและด ารงอ านาจอธิปัตย์อยู่ภายในปริมณฑลทางสังคมโดยปราศจากการล่มสลายคงไว้ซึ่งบทบาท
ในการก าหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของสังคม ควบคู่กับการใช้อ านาจ
ทางกฎหมายและทางการเมืองเพื่อรักษาเสถียรภาพทางสังคมและความผาสุกของประชาชนท้ังมวล 
(Burchell, 1991: 124-125) ศิลปะทางการปกครองที่กระท าผ่านพื้นที่ปฏิบัติการของอ านาจทั้งสองขั้ว
ดังกล่าว ฟูโกต์เรียกว่า “ประชาสังคม” (Foucault, 2008: 296) ดังนั้น ประชาสังคมตามการมองของ 
ฟูโกต์ คือ เทคนิควิธีทางการปกครองรูปแบบหนึ่งที่เอ้ือให้รัฐสามารถสอดแทรกอ านาจเข้าก ากับประชาชน
อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเสริมพลังอ านาจให้พวกเขามีก าลังที่จะจัดการตัวเองตามลักษณะของความ
เป็นประชาสังคมที่ เฟอร์กูสันเคยเสนอเอาไว้ ใน Essay on the history of civil society (Foucault, 
2008:29-305 cited Ferguson, 1783) ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชาสังคมก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ ปกติแล้วมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มักจะอาศัยอยู่รวมกัน 
โดยยึดโยงเข้าด้วยกันจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันความเป็นสังคมย่อย ๆ ขนาดเล็กจึงก่อก าเนิดขึ้นมาทุก
แห่งหน ทุกเผ่าพันธุ์และขยายตัวเพิ่มขึ้นตามยุคสมัยดังจะเห็นจากพัฒนาการของมนุษย์แต่ยุคดึกด าบรรพ์ 
ที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์รักษาเผ่าพันธุ์ข้ามผ่านยุคสมัยต่าง ๆ จากการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ภายในอาณาบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ จากนั้นได้ขยายตัวกระทั่งสร้างความเป็นรัฐชาติในเวลาต่อมา อัน
เป็นความเก่ียวพันทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นด้วยตัวของตัวเอง ไม่มีผู้ใดเข้าไปจัดแจง ไม่เก่ียวเนื่องกับการเมือง 
หรือสถาบันทางสังคมแห่งใด ด้วยเหตุนี้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์แต่แรกเร่ิมที่ก่อก าเนิดความเป็นสังคม
ขึ้นมาโดยธรรมชาตินั้น จึงมิอาจแบ่งแยกความเป็นรัฐออกจากสังคมที่ก่อตัวขึ้นมาในลักษณะนี้ได้ 
แม้กระทั่งสังคมของคนป่าที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นจะมี
ความเป็นรัฐที่เปล่าเปลือย 
 2. ประชาสังคมแสดงถึงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในสังคมแห่งนั้น การรวมตัว
ขึ้นเป็นประชาสังคมก่อตัวขึ้นจากความยินยอมพร้อมกันใจของสมาชิกทุกคน กระท าการทางสังคมร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาค และพร้อมจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคน อันเป็น
จุดหมายที่แท้จริงของการรวมตัวขึ้นเป็นประชาคม ซึ่งความเป็นประชาสังคมนั้นอาจด ารงอยู่ในรูปของ
ครอบครัวสมาคม หรือชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีสิ่งที่ยึดโยงความเป็นประชาคมเอาไว้ นั่นคือการรักษา
สมดุลระหว่างการแสวงหารายได้เพื่อประทังชีวิตส่วนตัว ไปพร้อมกับการสละผลประโยชน์บางส่วนเพื่อ
คงไว้ซึ่งความอยู่รอดของส่วนรวม จากการยึดมั่นในแบบแผนหรือแนวปฏิบัติทางสังคมร่วมกันจะเห็นได้วา่
บทบาทส าคัญประการหนึ่งของประชาสังคมคือการเป็นพื้นท่ีตรงกลางในการต่อรองประโยชน์หรือเชื่อ
ผลประโยชน์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาดุลยภาพของทุกฝ่ายภายในสังคม ด้วยเหตุนี้ประชาสังคม
จึงครอบคลุมอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ข้ามผ่านพื้นที่ประกอบการทางเศรษฐกิจ พื้นที่แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองและพื้นที่แสดงตัวตนหรือแสดงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นท าให้ขอบเขตความเป็นประชาสังคมนั้น
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พร่ามัว เป็นแต่เพียงการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกซึ่งพึงใจที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
กระท าการทางสังคมร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการของกลุ่มตน  
 3. ประชาสังคมคือตัวแบบของการใช้อ านาจทางการเมือง เนื่องจากประชาสังคมก่อตัวขึ้นจาก
การรวมตัวของสมาชิกท่ีมีศักยภาพแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ จากความหลากหลายทางทักษะ
ความสามารถและความรู้ ท าให้เกิดการแบ่งงานกันท าตามก าลังความสามารถ ด้วยการก าหนดบทบาทให้
สอดรับกับต าแหน่งแห่งที่ของตน เพื่อจัดวางระเบียบทางสังคมที่เป็นปกติสุข ดังนั้นความเป็นการเมือง
หรือการใช้อ านาจทางเมืองย่อมเกิดข้ึนตามมาจากการที่บุคคลยอมรับที่จะอยู่ภายใต้อ านาจของผู้หนึ่งผู้ใด 
ด้วยการเชื่อฟังและยินยอมที่จะเดินตามการน าของบุคคลอ่ืนอันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ จากความเกี่ยวพันกันทางสังคมภายใต้ประชาสังคมจะเกิดการจัดสรรต าแหน่งแห่งที่ทาง
สังคมของบุคคลต่าง ๆ ไปตามระบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเป็นปกติธรรมดาขณะที่การบังคับบญัชา
ตามบทบาทแห่งอ านาจหน้าที่ (Authority) ซึ่งเกิดตามมาภายหลังนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติหรือการอ้าง
ความชอบธรรมทางกฎหมายซึ่งท าให้บุคคลจ ายอมให้คนบางกลุ่มบางพวกมีอ านาจอยู่เหนือตนเอง  
 4. ประชาสังคมขยายตัวตามพลวัตทางสังคม เพราะความเป็นประชาสังคมก่อตัวขึ้นเพื่อ
สนองตอบความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในสังคมต่อเมื่อสังคมนั้นเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาย่อม
เป็นผลให้เกิดการแตกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ในระดับแยกย่อยเพื่อรองรับความปรารถนาของผู้คนที่เพิ่มเติม
และแตกต่างหลากหลายมากขึ้นโดยการปรับตัวของประชาสังคมแต่ละแห่งนั้นอาจเกิดขึ้นเพื่อคงสภาพ 
หรือเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อเป้าประสงค์ใหม่ ๆ บางประการ ด้วยพัฒนาการของประชาสังคมก็เป็น
เช่นเดียวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติซึ่งต่างก็เคลื่อนย้ายไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมไปกับความพยายามแผ่ขยายโครงข่ายทางอ านาจควบคู่การยึดโยงความสัมพันธ์
ภายในประชาสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเหตุนี้ความเป็นประชาสังคมย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไม่รู้จบ 
ไม่มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน ไม่มีจุดก าเนิดที่แน่ชัด ทั้งยังด ารงอยู่ภายในอาณาบริเวณที่พร่ามัวซึ่งอิงอยู่กับ
ยุคสมัยทางสังคม 
 จากคุณลักษณะเฉพาะตัวของประชาสังคมข้างต้น ประชาสังคมตามการมองของฟูโกต์ คือ พื้นที่
กระท าการทางสังคมที่ปรากฏตัวขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกในสังคม และก่อตั้งสถาบันทางสังคม
ขึ้นเพื่อท าหน้าที่สนองตอบความต้องการของผู้คนพร้อมทั้งยึดโยงสายสัมพันธ์ระหว่า งสมาชิกภายใน
ประชาคมให้แน่นแฟ้นดังนั้นอาณาบริเวณของประชา -สังคมจึงกินความกว้างไกลไปกว่าพื้นที่ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของบุคคล ทว่ายังครอบคลุมไปถึงการกระท าการทางสังคมของพวกเราภายในพื้นที่
สาธารณะอีกด้วย เหตุนี้ประชาสังคมจึงเป็นพี้นที่ตรงกลางที่มีส่วนในการเชื่อมต่อความเป็นมาของสมาชิก
แต่ละบุคคลแล้วหลอมรวมให้กลายเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายในสังคม ท าให้
ประชาสังคมมีประวัติความเป็นมาที่ไม่สิ้นสุด ผันแปรไปตามยุคสมัยทางสังคมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป  
ก่อร่างและถักทอระบบความสัมพันธ์ภายใต้โครงข่ายอ านาจทางสังคม ท่ีสอดรับกับระบบเศรษฐกิจและ
เทคนิควิธีทางการปกครองซึ่งเปลี่ยนรูปไปตามกาลเวลา เช่นนั้นแล้วพื้นที่ประชาสังคมย่อมจะเผยให้เห็น
ถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน เทคนิควิธีเฉพาะตัวของรัฐในการก ากับควบคุมประชาชน
ไปตามยุคสมัยที่ท าให้อ านาจรัฐแผ่ขยายตัวอย่างแนบเนียน ท าหน้าที่สอดประสานทุกภาคส่วนเอาไว้
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ด้วยกัน เปรียบเสมือนระบบอวัยวะภายในร่างกายที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยนัยยะนี้ประชา
สังคมเปรียบเสมือนอาณาบริเวณที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้กระท าการทางสังคมที่กระตือรือร้น 
ด ารงอยู่ ภายใต้โครงข่ายทางอ านาจที่รัฐสามารถสอดแทรกเข้าจัดแจงชีวิตรอบตัวของเขา จากการให้
เสรีภาพในการเลือกทางเดินชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
ภายในขอบเขตที่รัฐนั้นเอ้ืออ านวย 
 การก่อตัวขึ้นของประชาสังคมยังท าให้รับรู้ถึงอาณาบริเวณที่ปฏิบัติการทางอ านาจไหลเวียนอยู่
อย่างเข้มข้น ทับซ้อน ย้อนแย้งกันไปมา อันสะท้อนถึงนวัตกรรมทางการปกครองในยุคสมัยใหม่ที่รัฐ
ประดิษฐ์สร้างขึ้น แม้ดูเหมือนว่าพื้นที่ดังกล่าวจะก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้วผู้กระท าการ
ภายในประชาสังคมแห่งนั้นกลับถูกชักเชิดจากอ านาจที่ก ากับอยู่เบื้องหลังตนเองโดยมิรู้ตัวด้วยประชาชน
ทั้งหลายต่างตกอยู่ในวังวนของอ านาจหรือการน าทางของรัฐโดยสิ้นเชิงภายใต้แนวทางของเสรีนิยมใหม่ซึ่ง
มุ่งที่จะก ากับควบคุมประชาชนให้เป็นธรรมชาติจากการสร้างการรับรู้ว่าพวกเขานั้นมีเสรีภาพที่จะสั่งการ 
ก าหนดและจัดแจงตัวเองได้ อันเป็นปฏิบัติการที่แยบยลของอ านาจอธิปัตย์ที่กระท าผ่านการก าหนด
บรรทัดฐานทางสังคม ไร้ซึ่งการกดขี่บังคับเอากับประชาชนโดยตรง หากด าเนินการเปิดพื้นท่ีแก่ประชน
หรือให้อิสระพวกเขาที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตนสร้างเสถียรภาพทางสังคมและปล่อยให้กลไกทาง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนประชาสังคมให้ท างานได้โดยสมบูรณ์ ล าดับต่อไปผู้เขียนจะอภิปรายให้เห็นถึงเส้นทาง
ปฏิบัติการของอ านาจในลักษณะดังกล่าวนี้ที่ซอกซอนเข้าก ากับประชาชนอย่างลึกซึ้งถึงระดับของจิตใจ 
 

เทคนิควิธีก ำกับควบคุมพลเมืองของรัฐภำยใต้ประชำสังคม 
 ตามที่ฟูโกต์ชี้ให้เห็นถึงลักษณะส าคัญของความเป็นประชาสังคมซึ่งประกอบด้วยความสามารถ
ในการจัดการตนเองตามหลักการให้ความเคารพ ความเชื่อมั่น และการให้เกียรติต่อสมาชิกทุกคนภายใน
ประชาสังคมอย่างเท่าเทียมกันนั้น ท าให้เราสามารถสืบสาวถึงเส้นทางปฏิบัติการทางอ านาจซึ่งอาศัย
เทคนิควิธีทางการปกครองที่แยบยล ผ่านการสร้างส านึกอย่างแรงกล้าแก่ประชาชนในอ้นท่ีจะใคร่ครวญ
และตรวจสอบตนเองให้เป็นไปตามครรลองของสังคม ที่เปิดช่องให้รัฐสอดแทรกอ านาจเข้าก ากับวิถีชีวิต
ของพวกเขาโดยเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบเป้าหมายสูงสุดทางการปกครองในการปกป้องการคงอยู่และ
ความมั่นคงแห่งรัฐ ด้วยเทคนิควิธีทางการปกครองในรูปลักษณะนี้รัฐสามารถที่จะสอดส่องและตรวจตรา 
ความเป็นไปภายในสังคมอย่างแนบเนียนเมื่อด าเนินการผ่านการก าหนดนโยบายทางสังคมเพื่ออ านวย
ความผาสุกแก่ประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างแหล่งงานและบ่มเพาะให้พวกเขา
กลายเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ท้ายที่สุดจะ
น ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงและความแข็งแกร่งอันเป็นจุดหมายสูงสุดของตัวรัฐเอง  
 เพราะจุดมุ่งหมายทางการปกครองของรัฐเสรีนิยมใหม่ที่ส าคัญประการหนึ่ง นั่นคือการส่งเสริม
ก าลังความสามารถของสมาชิกภายในประชาสังคมในการจัดระบบระเบียบเพื่อก ากับควบคุมตนเอง ด้วย
เหตุนี้เสรีนิยมมักถูกให้ค าอธิบายว่าหมายถึง “เทคนิควิธีการปกครองที่ก ากับควบคุมประชาชนด้วยกลไก
ทางเศรษฐกิจ” (Political Economy) ซึ่งไม่ใช่กลไกที่เข้าก ากับเฉพาะภายในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่
ยังกินความไปถึงการวางแผนครอบครัวและการใช้ชีวิตทางสังคม ด้วยเป้าประสงค์สูงสุดทางการปกครอง



ขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้: วิกฤติหรือโอกาส ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน130

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

ที่ต้องการคงความสงบเรียบร้อยทั่วทั้งปริมณฑลทางสังคม ด้วยเหตุนี้พลังอ านาจในรูปลักษณะนี้จึงไม่ได้
จ ากัดตัวอยู่เพียงอาณาบริเวณของรัฐ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมือง แต่กว้างไกลออกไปตราบ
เท่าที่บุคคลกระท าการต่างๆ ภายในอาณาบริเวณทางสังคม อ านาจทางการปกครองในลักษณะเช่นนี้จึง
สามารถแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านและแนบเนียน โดยประชาชนทั่วไปจะรับรู้ถึงการ
บังคับใช้กฎหมายและเหตุผลแห่งรัฐอย่างเป็นปกติธรรมดา 
 ตามที่กล่าวมาแล้วว่าประชาสังคมคือเทคนิควิธีทางการปกครองรูปลักษณะหนึ่ง ซึ่งรัฐนั้นเปิด
พื้นที่ให้ประชาชนจัดการตนเอง หรือปกครองตนเองได้ซึ่งฟูโกต์เรียกว่า “การปกครองแบบชีวญาณ”
(Governmentality) (Dean, 2010: 19; Foucault,1991: 90) โดยเขาเชื่อว่าเป็นวิธีการปกครองที่
รัฐสมัยใหม่น ามาจัดระเบียบประชาชนอย่างเห็นผล ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้อ านาจสูงสุด
ของรัฐ  (Sovereign)  มาสู่ ชี วอ านาจ (Bio -  Power)  ที่น าพาชีวิต เข้าสู่ การจัดการของความรู้  
(Knowledge) และอ านาจ (Power) ซึ่งเปิดช่องให้เทคนิควิธีทางการปกครองคืบคลานเข้าจัดการกับชีวิต
รอบด้านของประชากร เริ่มต้นจากการพัฒนาอาณาบริเวณที่เกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์ ด้วยการเข้า
สังเกตการณ์ และวัดปริมาณสรรพสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การดูแลสุขภาพร่างกาย การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน หรือการประกอบอาชีพซ่ึง
เชื่อมโยงกับการท างานของสถาบันทางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป สร้างบรรทัดฐานประการใดประการ
หนึ่งทางสังคมขึ้นมา จากนั้นค่อย ๆ คืบคลานเข้าจัดการกับชีวิตของประชากรด้วยการสร้างประชาชนให้
กลายเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยอ านาจต่อรองอันเกิดจากความรู้ต่าง ๆ อาทิ การแพทย์ 
การบริหาร การศึกษา หรือสิ่งแวดล้อม น าทางทุกคนให้เดินตามแนวปฏิบัติทางสังคมเพื่อสร้างสังคมที่
เห็นชอบไปในทางเดียวกัน (Foucault, 1990: 141 - 144) การก ากับควบคุมประชากรของรัฐในยุคสมัย
นี้จะอยู่ในรูปของ “การน าทางชีวิต” (Conduct of the Conduct) ซึ่งปรากฏวิธีปฏิบัติของรัฐที่ชัดเจนใน 
“ก าเนิดของชีวะการเมือง” (The Birth of Bio - Politics) (Foucault, 2008) ฟูโกต์ชี้ให้เห็นว่าอ านาจที่
ใช้ทางการปกครองล้วนอยู่ในรูปของ “ศิลปะแห่งการปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตหรือสร้างความ
จริง” หรืออ านาจที่รัฐสร้างความชอบธรรมในการเข้าก ากับประชาชน (Foucault, 2008: 311) โดย
เทคนิคทางการปกครองสมัยใหม่เป็นการท างานร่วมกันของอ านาจที่เข้มข้นถึงสามระดับด้วยกัน กล่าวคือ 
1) อาศัยหลักการเดียวกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดในระบบเศรษฐกิจ น ามาสร้างประชากรที่จัดการ
ตนเองได้ 2) จ ากัดอ านาจรัฐให้มีบทบาททางการปกครองน้อยที่สุด และ 3) สร้างความสมดุลทางอ านาจ
ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างรัฐ–ชาติต่าง ๆ โดยฟูโกต์เชื่อว่ากลไกทางการตลาดที่น ามาใช้กับชีวิตทาง
สังคมภายใต้ระบบการค้าเสรีคือเครื่องมือส าคัญที่จะสร้างสังคมให้เกิดเสถียรภาพได้แม้ดูเหมือนว่าเสรี
นิยมใหม่จะต้องการจ ากัดบทบาทของรัฐในการปกครองให้เหลือน้อยที่สุด ในทางตรงข้ามรัฐกลับมีพลัง
เพิ่มขึ้นในการควบคุมสังคมจากการสร้างกลไกทางกฎหมายเข้าก ากับการท างานของตลาดเพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันและเสริมความมั่นคงให้กับความเป็นธรรมทางสังคม 
(Foucault,2008: 101 - 121) 
 หลักการปกครองในยุคสมัยใหม่ซึ่งน าเทคนิคทางการตลาดเข้ามาใช้กับชีวิตทางสังคม หรือการ
ปกครองเสรีนิยมใหม่นี้เองที่ฟูโกต์ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่รัฐใช้เทคนิควิธีทางการปกครองต่าง ๆ เข้า
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ก าหนดตัวตนของประชาชนเพื่อสร้างพวกเขาให้กลายเป็น “ผู้ประกอบการที่มีชั้นเชิงทางธุรกิจ หรือ
พลเมืองที่กระตือรือร้นในการสร้างตนเองให้สมบูรณ์พร้อม” (Enterprising Self;226) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ฟูโกต์นั้นเชื่อในความเป็นสัตว์เศรษฐกิจของมนุษย์ (Homo Economicus) ที่ไม่สามารถแยกออกจาก
ความเป็นสังคมได้ เนื่องมาจากเสรีนิยมใหม่ได้เปิดช่องให้รัฐเข้าจัดการกับประชากรให้กลายเป็นทั้งผู้ตก
อยู่ภายใต้การปกครองและผู้ที่สามารถปกครองตนเองได้ จากความเชื่อม่ันในการเป็นผู้ประกอบการ นัก
ลงทุน และความสามารถในการแข่งขันของตลาดเสรี โดยเป็นการด าเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผล
ก าไรของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ภาคธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมหรือค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อ
ประชาชนทั่วไปด้วย นอกจากการเปิดเสรีให้ทุกคนประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความมั่นคงในชีวิต
ตนเองแล้วรัฐยังโน้มน้าวใจประชาชนทุกวิถีทางให้ตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างตัวเองให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้อง
พึ่งตนเองได้เมื่อมีมากพอก็พร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมหากมองในแง่นี้เสรีนิยมอาจเป็นแนวคิดที่
สลับซับซ้อนและมีความย้อนแย้งในตัวเองสูง เพราะเป็นแนวทางการปกครองท่ีปราศจากการบังคับ
ควบคุมอย่างชัดแจ้ง โดยรัฐจะท าหน้าที่เพียงผู้น าทางหรือชี้ช่องที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จากนั้นจะ
ปล่อยให้พวกเขามีเสรีภาพกระท าการทางสังคมตามก าลังความสามารถและอิสรภาพในการเลือกทางเดิน
ชีวิตของตน 
 นอกจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่จะเปิดช่องให้อ านาจพุ่งตรงเข้าก ากับภาคเศรษฐกิจทั้งระบบโดย
สิ้นเชิงแล้ว ยังเอ้ือให้รัฐสามารถพัฒนาเทคนิควิธีในอันที่จะจัดการกับประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือ
วิธีการปกครองโดยมิให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกปกครอง เสรีนิยมใหม่ตามความหมายนี้ ย่อมไม่ใช่
ตัวทฤษฎี หรืออุดมการณ์ทางการเมือง หากแต่เป็นปฏิบัติการหรือวิถีทางเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนจัดการ
ตนเองได้ จากการที่รัฐด าเนินนโยบายทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้การค้าขยายตัวและพัฒนาระบบเศรษฐกจิที่
เสริมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชากร โดยความพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้แก่
ประชากรนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้พวกเขาตระหนักว่าตนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น อย่างไรก็ดี 
แม้ว่ารัฐจะเปิดพื้นที่ให้บุคคลกระท าการทางสังคมโดยเสรีทว่ารัฐยังคงกุมอ านาจในการจัดวางต าแหน่ง
แห่งที่ของประชาชนทั้งมวลจากปฏิบัติการทางสังคมที่เข้าจัดแจงพฤติกรรมของเขาได้ทุกมิติ อันเป็นผล
จากการล่วงรู้ถึงความปรารถนาของทุกคนอย่างลึกซึ้งและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นจากการผูกติด
ประชาชนเข้ากับบริการทางสังคมของรัฐ (State Welfare) ซึ่งเอ้ือประโยชน์และความผาสุกให้แก่ชีวิต
ประชาชน นี่คือวิธีการที่รัฐเข้าก าหนดทางเดินชีวิตตามความใฝ่ฝันของประชาชนที่ เกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการจัดการตนเองและการใช้ชีวิตอย่างเสรีของพวกเขา (Rose & Miller, 2008: 215) 
 จึงกล่าวได้ว่าเทคนิควิธีทางการปกครองที่ด ารงอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันจะอยู่ในรูปของการเสริม
พลังอ านาจให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นต่อความเป็นผู้มีเหตุผลในการคิด การพูด และการแสดงออกของตน 
เพราะผู้ที่จัดการตนเองได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นมีโอกาสเลือกที่จะท าในสิ่งที่ คิดว่าก่อประโยชน์
ส าหรับตัวเองและสังคม อันเป็นผลจากการที่เขาเชื่ออย่างไร้ข้อกังขาว่าตนเป็นผู้ที่สามารถก าหนดตัวเอง
ได้โดยสมบูรณ์สร้างชีวิตของตนให้มีคุณค่าได้อย่างไร ทั้งยังมีช่องทางที่จะฉุดรั้งให้ผู้คนรอบข้างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยการเป็นผู้ที่พึ่งตนเองได้จึงไม่เพียงหล่อหลอมความเป็นตัวตนของบุคคลให้เด่นชัดขึ้นมา
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เท่านั้น แต่ยังกระตุ้นเตือนให้เขาด ารงตนอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด เพราะการปล่อยให้เขาได้
คิด เลือก และท าในสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นว่าดีงามนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเขาผู้นั้นปราศจากการตระหนักถึง
คุณค่า ความเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองอย่างแรงกล้า เมื่อบุคคลสามารถที่จะรับผิดชอบดูแล
ตนเองจากความสามารถในการใคร่ครวญตนเองอย่างถี่ถ้วนแล้ว ล าดับต่อไปย่อมขยายไปสู่ศักยภาพใน
การเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมให้งดงามทุกวิถีทาง อิสรภาพในการเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง สุดท้ายแล้วจะ
กลายเป็นพลังอ านาจจากภายในจิตใจซึ่งบุคคลเลือกที่จะก ากับตัวเอง (Regulated Freedom) จากการมี
พื้นที่ส าหรับดูแลตัวเองตามสภาพ ภายใต้สภาวะที่รัฐเอ้ืออ านวยให้ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อแก่
บุคคลโดยปราศจากค าถามว่าพวกเขานั้นสามารถจัดการตัวเอง (Self - Government) และควบคุม
ตนเองได้อย่างเต็มที่ (Self - Control) เพราะการน าทางของรัฐนั้นมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความนับถือ
ตนเอง (Self - Esteem) ทั้งยังบังเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะสร้างสรรค์ชีวิตทีถ่ึงพร้อมด้วยความสมบรูณ์ตามที่
ตนนั้นปรารถนา (Mckee, 2009: 467)  
 นอกจากการทบทวนแนวคิดประชาสังคมและชีวอ านาจจะท าให้ประชาชนเข้าใจเทคนิควิธีใน
การก ากับควบคุมประชาชนภายใต้ประชาสังคมแล้วยังเผยให้เห็นถึงช่องทางท่ีประชาชนนั้นสามารถ
จัดการตนเองได้ตามก าลังความสามารถ ตามที่ผู้เขียนพิจารณาว่านโยบายทางสังคม โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการพัฒนาซึ่งมุ่งหวังแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่โครงการพัฒนาตามภูมิภาคต่างๆ คือแนวปฏิบัติที่
ถูกสร้างขึ้นจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในยุคสมัยใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการก ากับ
ควบคุมประชาชนตามตัวบทกฎหมาย แต่เป็นแนวทางท่ีรัฐวางไว้ว่าด้วยเหตุผลแห่งรัฐ ที่ผ่านการคาด
ค านวณมาแล้วอย่างรอบด้านถึงวิถีทางการก าหนดนโยบายทางสังคมให้ประชาชนได้มีพื้นที่ดูแลตนเองนั้น 
ย่อมเป็นวิธีการปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรัฐได้วางแนวนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการตนเองแล้ว ชุมชนย่อมมีเสรีภาพที่จะน าเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนไปตามทางของตนและ
ด าเนินการได้โดยอิสระ อันเป็นกลยุทธ์ทางการปกครองสมัยใหม่ นั่นคือการน าทางประชาชนให้ด าเนิน
ชีวิตไปตามเจตจ านงของรัฐที่ก ากับอยู่เบื้องหลัง โดยที่เขามิได้ตระหนักว่าตนเองนั้นตกเป็นเป้าประสงค์
ทางการปกครอง หากรับรู้เพียงว่าตนมีอิสระในการคิด การกระท า และการจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยตามที่
ตนนั้นต้องการโดยเสรี นั่นเป็นเพราะว่าการปกครองแบบเสรีนิยมใหม่ใช้ เทคนิควิธีที่แยบยล  
ในการจ ากัดขอบเขตของเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยประชาชนมิอาจล่วงรู้ถึงพลังของ
ปฏิบัติการทางอ านาจในระดับแยกย่อยที่เข้าจัดการชีวิตของทุกคนโดยเด็ดขาดเหล่านี้คือเทคนิควิธี
ทางการปกครองที่เสริมสร้างความมั่นคงให้กับรัฐในการจัดระเบียบประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ทั้งหมดนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างให้เห็นจากกระบวนการเกิดภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป  
 

กำรเข้ำถึงควำมหมำยของกระบวนกำรเกิดประชำสังคมเพื่อต่อต้ำนโครงกำรรัฐ 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงความหมายของประสบการณ์
ชีวิตในที่นี้คือ กระบวนการที่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐสร้างความหมายให้กับ
แนวทางการพัฒนาของตน หรือมองวิถีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไปในทิศทางเช่นไร
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ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งเปิดทางให้ชุมชนที่ศึกษา
สามารถสร้างสรรค์วิธีการพัฒนาที่สอดรับกับวิถีชีวิตประจ าวันของพวกเขา ด้วยวิธีการศึกษาเรื่องเล่า 
(Narrative Approach) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่สามารถเข้าถึงความรู้/ความจริงของผู้เล่า เพราะการบอกเล่า
เร่ืองราวชีวิตของบุคคลก็คือการตีความความทรงจ า โดยการล าดับเหตุการณ์แล้วน ากลับมาเรียบเรียงโดย
ผู้เล่าใหม่ ท าให้เรื่องราวที่ถูกบอกเล่าออกมานั้น สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันซึ่งบุคคลกระท าอย่างปกติธรรมดา เมื่อพวกเขาประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น เรื่องเล่าของแต่ละบุคคลจึงเป็นชุดประสบการณ์ที่ให้คุณค่าในการ
เรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งเป็นประสบการณ์ของประชาชนโดยนัยส าคัญที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีวิทยาแบบเรื่องเล่านี้ เพื่อต้องการเปิดพื้นที่ของชุดความจริงส่วนตัวของบุคคลเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะที่สู่ปริมณฑลสาธารณะซึ่งเป็นเจตจ านงของผู้เล่าเรื่องเอง โดยผู้วิจัยเองก็เชื่อว่าอ านาจของเร่ืองเล่า
นั้นสามารถสร้างความรู้และความจริงบางประการที่ไม่เคยถูกรับรู้ให้ปรากฏตัวขึ้นมาในสังคมได้  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้เล่าเรื่อง (Narrators) จ านวน 10 คน ที่สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุน
โครงการของรัฐในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากระดับของการแสดงออก
ต่อการก่อสร้างโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของการสนับสนุน หรือคัดค้าน และอิทธิพลท่ี
บุคคลเหล่านี้มีต่อประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ จากการคัดเลือกผู้เล่าเรื่องที่ตรงตามทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน แกนน าภาคประชาสังคมท่ีเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรของชุมชน
ในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มข้นประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ประธานชมรมสื่อมวลชนผู้น า
ทางศาสนาประธานสมาคมประมงระดับจังหวัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด เข้าร่วมการสนทนาเพื่อสร้างความรู้ในเร่ืองที่ท าการศึกษา 
 ส าหรับการวิเคราะห์กระบวนการก่อตัวของภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ จะ
ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของผู้เล่าเร่ืองที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการสนับสนุนและการคัดค้าน
โครงการรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นตัวบทของเรื่องเล่า (Narrative Text) จากการสร้างบทสนทนาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เล่าเรื่องตามแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structure) ดังนั้น การวิเคราะห์
เรื่องเล่าจึงเป็นการตีความหรือสร้างชุดความรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้
เล่าเรื่องร่วมกับพื้นฐานทางทฤษฎีของผู้วิจัย เพื่อท าความเข้าใจความหมายของเรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่อง
ต้องการน าเสนอ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ของบทสนทนาออกเป็นประเด็นหลักของเร่ือง
เล่า (Thematic Analysis) ซึ่งปรากฏชัดจากเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของชีวิต และประเด็น
รองที่มาสนับสนุน(Phoenix, 2013: 75) จากการจัดระเบียบตัวร่างของบทสนทนาด้วยการตีความตัวบท
ให้เกิดความหมายและการเปิดรหัส สร้างเป็นมโนทัศน์ จากนั้นจัดรวมกันให้เป็นชุดของมโนทัศน์ตาม
หมวดหมู่ เพื่อสะท้อนความเข้าใจถึงความหมายและโครงสร้างหรือระบบความสัมพันธ์ภายในประชา
สังคมเหล่านั้น โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ของเรื่อง
เล่า เพื่อร้อยเรียงเหตุการณ์ย่อย ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นปฏิบัติการท่ีชาวบ้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชนหรือสร้างวิถีการพัฒนาตามแนวทางของตน ให้เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อตัวของ
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ขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในพื้นที่ศึกษา (Bold, 2012: 123 – 130) ในลักษณะของ “ประชาสังคม” 
ตามการมองของฟูโกต์ ดังต่อไปนี้ 
 

กำรก่อตัวของประชำสังคมที่ต่อต้ำนโครงกำรรัฐในภำคใต้ 
 1.โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ชุมชนปากบาง อ. เทพา จ. สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีประชากรทั้งสิ้น 1,800 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้านและเกษตรกรรม อาทิ ท าสวนยาง ปาล์ม แตงโม และน้ าเต้า หลายปีมานี้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นิยม
ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ด้วยการเป็นลูกจ้างท างานที่ร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย หรือรับจ้าง
อยู่ภายในเมืองใหญ่ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่
ผ่านมาชุมชนไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง กระทั่งชุมชนถูกก าหนดให้เป็นที่ตั้งโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ของรัฐที่กระทบต่อวิถีดั้งเดิมของพวกเขา กระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวที่จะแสดงออกถึงตัวตน
และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อรักษาสิทธิที่จะคงทางเดินชีวิตตามแนวทางของตัวเองโดยประเด็นที่
จุดชนวนของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนขึ้นมา นั่นคือการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างเจ้าของ
ที่ดินกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เนื่องจากพื้นที่บริเวณโซนกลางของโครงการซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสงวน
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ จ านวน 800 ไร่ จะถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงการซึ่งชาวบ้านมองว่านอกจากจะเกิดการ
สูญเสียที่ดินท ากินของชุมชนแล้ว ยังเป็นการบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งอาชีพเลี้ยงโคจากการขาด
แหล่งอาหารของสัตว์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง จึงไม่สมควรที่จะน าหลักเกณฑ์การประเมินราคา
ที่ดินโดยทั่วไปมาก าหนดมูลค่าของผืนดินในชุมชนได้นอกจากนี้การสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ
ตามพื้นถิ่น ยังเป็นการลดทอนความมั่นคงของชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานในอนาคตลงได้ 
 นอกเหนือจากผลกระทบด้านวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และการสูญเสียพื้นที่ท ากินจะก่อความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับภาครัฐแล้ว ชนวนส าคัญเรื่องการสูญเสียสิทธิในบริเวณโซนกลางของโครงการที่เป็นทุ่ง
หญ้าสงวนส าหรับเลี้ยงสัตว์ของชุมชนท าให้เกิดการรวมตัวของชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการจุดเริ่มในการ
แสวงหาฉันทามติของชุมชนเพื่อท าการต่อต้านโครงการรัฐ และก าหนดทิศทางการต่อสู้นับแต่นั้นให้มี
ความชัดเจนไปในทางเดียวกันจากเดิมเป็นการรวมตัวของผู้เสียประโยชน์ค่าชดเชยท่ีได้รับจากโครงการ 
ต่อมาเริ่มขยายตัวและมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เมื่อชาวบ้านทั่วไปเริ่มตระหนักถึงผลกระทบทั้งในเชิง
ลึกและเชิงกว้างต่อการด ารงวิถีชุมชนที่มีความเป็นมายาวนาน จึงมีการรวมตัวกันพูดคุยหารือภายใน
ชุมชนเพื่อแสวงหาหน่วยงานที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือ เริ่มจากการแบ่งกลุ่มท างานออกเป็นชุดสืบค้น
แหล่งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านสิทธิที่ดินท ากินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มกิจกรรมร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนที่ได้รับผลกระทบในประเด็นปัญหาเดียวกัน การสร้างกิจกรรม
ทางสังคมที่สอดรับกับสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างเป็น
เอกภาพ เพิ่มด้วยโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐในภูมิภาคต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการสื่อสารสาธารณะ เหล่านี้เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมให้
ขบวนการต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้ประชาสังคมแห่งนี้
สามารถขยายอาณาบริเวณที่กว้างขวาง เกิดการยึดโยงความสัมพันธ์ของผู้คนภายในชุมชนให้เป็นหนึ่ง
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เดียวและเสริมพลังอ านาจแก่ชาวบ้านเทพาให้ลุกขึ้นมาแสดงความต้องการที่จะพัฒนาชุมชน ด้วยการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปตามทางของตนอย่างแข็งขันเช่นในทุกวันนี้ 
 2. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2บ้านสวนกงหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน อ. จะนะ 
จ. สงขลา เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีประชากรราว 80 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมาเป็น
เวลาช้านาน ภาพความเป็นชุมชนริมฝั่งทะเลซึ่งก่อตั้งมากว่า 150 ปีก าลังจะถูกลบเลือนไปเมื่อกลายเป็น
พื้นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและพื้นที่พัฒนาหลังท่าเรือ ชาวบ้านถูกบีบบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
เดิมซึ่งพึ่งพิงทรัพยากรทางทะเลแบบพอเพียง ไปสู่การค้าแรงงานในชุมชนซึ่งจะถูกเปลี่ยนรูปไปสู่สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ริมทะเล เข้ามาซ้ าเติมชะตากรรมของพวกเขาจากที่ผ่านมาเคยประสบปัญหา  
ปากท้องไม่สามารถหากินทางทะเลตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เหตุเพราะถูกรุกคืบจากประมงพาณิชย์ที่เข้ามาช่วง
ชิงทรัพยากรในท้องทะเล โดยมีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีการจับหาสัตว์น้ าที่สูงกว่า ท าให้คร้ังหนึ่งชุมชน
ต้องอพยพออกไปหากินยังน่านน้ าจ.นราธิวาส แต่ด้วยฐานของระบบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งในรูปของ
เครือญาติใกล้ชิดและการร่วมสืบสาวประวัติความเป็นมาของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ที่ยึดโยงชาวบ้านให้หัน
หน้ากลับมาพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกันแล้วหวนกลับมายังถิ่นเดิม สร้างข้อตกลงในอันที่จะ
พลิกฟื้นท้องทะเลแห่งบ้านสวนกงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เร่ิมต้นจากการสร้างแหล่งเพาะพันธุ์
ปลาชายฝั่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น จัดเวรยามให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมงานอนุบาลท้องทะเลอย่างใกล้ชิด ด้วย
ความกล้าที่จะริเริ่ม ทดลอง และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ ภายในระยะเวลา
เพียงหนึ่งปีเท่านั้นชาวบ้านที่นี่สามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นมาอย่าง
เห็นผล จากความสนับสนุนของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาให้ความรู้กับ
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง จุดประกายให้พวกเขามีความหวังที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีชุมชน
อีกครั้งหนึ่ง  
 ปัจจุบันหมู่บ้านสวนกงมีเรือประมงประมาณ 100 ล า เป็นเรือประมงพื้นบ้านแบบท้ ายตัด
ทั้งหมด ชีวิตประจ าวันของชาวบา้นมีความเรียบงา่ย ทุกเช้าเวลาประมาณตีสี่ผูช้ายจะออกจับหาสัตวน์้ าใน
ทะเล ราวเที่ยงถึงบ่ายโมงจึงจะกลบัเข้าฝั่ง สัตว์น้ าที่จับหาไดม้ีทั้งกุ้ง ปลา ปู ปลาหมึก แต่ละชนิดมากนอ้ย
ตามฤดูกาล ปกติแล้วในหนึ่งเดือนจะจับสัตว์น้ าได้ 15 วัน เหตุเพราะสัตว์น้ าจะชุกชุมในช่วงข้างขึ้นเท่านัน้ 
ที่ผ่านมาชาวบ้านจะยึดแนวปฏิบัติของชุมชนร่วมกันโดยไม่มีใครแตกแถว ภายในหนึ่งปีพวกเขาจะออก
ทะเลเพียง 7 - 8 เดือน งดเว้นในช่วงฤดูมรสุม ส าหรับสัตว์น้ าที่จับหาได้ในแต่ละครั้งนั้น สามารถสร้าง
รายได้ประจ าให้กับพวกเขาถึงวันละ 1,000 - 2,000 บาท ก็เพียงพอต่อการยังชีพ ด้วยอาศัยเพียง
เครื่องมือจับสัตว์น้ ารูปแบบดั้งเดิมที่ตกทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสอดรับกับวัฏจักรของสัตว์น้ าตามแต่
ฤดูกาล ไม่จ าเป็นต้องจับหาสัตว์น้ าในคราวละจ านวนมากเช่นเดียวกับเรือประมงพาณิชย์ (เรือปั่นไฟ) 
เนื่องจากจะท าให้ปลาตัวเล็ก ๆ ถูกจับหามาด้วย ไม่ทิ้งช่วงให้พวกมันได้เติบโตและขยายพันธุ์ ประเด็น
ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเรือประมงพาณิชย์นี้ แม้ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านไม่สามารถ
แก้ไขได้อย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับการสร้างท่าเรือน้ าลึกห่างจากฝั่งตั้งแต่ 3 - 10 กม. ซึ่งจ าเป็นต้องสร้าง
เขื่อนกันคลื่นกระทบด้านท่าเรือ ส่งผลกระทบต่อเรือประมงพื้นบ้านที่จะออกไปจับสัตว์น้ ายากล าบาก  
มากข้ึน เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวรบกวนการอยู่อาศัยของสัตว์น้ าที่หากินบริเวณชายฝั่ง ถึงกระนั้น
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ชาวบ้านไม่เคยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากไปกว่าเจตนารมณ์ที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ตกทอด
ลงสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ยังคงยึดถือวิถีประมงดั้งเดิมของชุมชนเพื่อการยังชีพแบบพอเพียง แม้ว่าจะต้องออก
เรือเป็นระยะทางไกลกว่าเดิม ทั้งจ ายอมต้องสูญเสียที่ดินท ากินริมหาดจากเหตุน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่งอัน
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างท่าเรือเอกชนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปิดกั้นเส้นทางน้ าไหลตาม
ธรรมชาติ  
 ความร่วมมือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชนข้างต้น นอกจากจะท าให้เกิดการรวมตัวกันของ
ชาวบ้านที่ส านึกต่อการปกป้องทรัพยากรของชุมชน ก่อต้ัง “สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ” องค์กรหลักของ
ชาวบ้านในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เป้าหมายในการท างาน
ของพวกเขายังขยายตัวไปสู่การเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคที่ประสบปัญหา
เดียวกัน สร้างพลังการท างานเชิงอนุรักษ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติที่สอดรับกับกระแสอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล นอกจากนี้ชุมชนยังเปิดรับองค์ความรู้และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่เข้ามา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชน จากการเข้าร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและนักภูมิสถาปัตย์
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวก เพื่อต่อรองกับความพยายามเข้า
จัดการพื้นที่ชุมชนของรัฐ ซึ่งถูกน ามาใช้ภายใต้การออกแบบผังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกงให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาของชุมชนด้วยการปรับพื้นที่ชายหาดบางส่วนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้
ธรรมชาติ วิถีชีวิตที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้น
ศึกษาประเด็นการก าเนิดแผ่นดิน เนินทราย ชายหาด พันธุ์พืช และสัตว์น้ า ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวประมงพื้นถิ่น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อแนวทางการพัฒนาตามวิถีของชุมชน อันแสดงผลชัดจาก
ก าลังความสามารถของชาวบ้านในการพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจากภูมิรู้ของตน เช่นนี้
แล้วแนวทางที่ชาวบ้านถือปฏิบัติร่วมกันมานาน ย่อมหล่อหลอมให้ส านึกในความเป็นประชาสังคม
สิ่งแวดล้อมของชุมชนก่อตัวขึ้นอย่างเข้มข้น ทั้งยังขยายตัวออกไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดพลังในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐ ด้วยการน าเสนอตัวแบบการพัฒนา
ตามแนวทางของตนต่อสาธารณชนอย่างเข้มข้นเสมอมา  
 3. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบาราการรวมตัวที่แข็งแกร่งของชุมชนบ่อเจ็ดลูก อ่าวปาก
บารา อ.ละงู จ.สตูล เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เมื่อชาวบ้านรับทราบข่าวสารจากภายนอกว่าก าลังจะมี
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก จากนั้นไม่นานนักชุมชนถูกรุกคืบจากนักธุรกิจที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินท ากิน
ของชาวบ้าน เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรองรับโครงการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่ถาโถมเข้าสู่ชุมชนประมงเก่าแก่ริมชายหาดปากบารา ก่อเกิดความวิตกกังวลของชาวบ้านต่อการ
ด ารงอยู่ของชุมชนในอนาคต พวกเขาเริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันและอาสาที่จะช่วยงานชุมชนตามก าลัง
ความสามารถ เช่น กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ออกไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกชุมชนท าหน้าที่
สืบค้นข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมรับมือกับความเจริญจากภายนอกที่จะเข้ามากระทบวิถีชุมชนของตนส่วน
ชาวบ้านที่มีศักยภาพในการติดต่อเจรจากับหน่วยงานภายนอก เร่งขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบัน การศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากร
ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการท างานร่วมกบั
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เครือข่ายพันธมิตรจากภายนอกอย่างสม่ าเสมอนี่เองท าให้ชาวบ้านสั่งสมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การอนุรักษ์ในมิติต่าง ๆ กระทั่งเกิดความเชื่อมั่นที่จะก่อตั้งองค์กรที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน  
 ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเกิดขึ้นบนฐานของส านึกที่จะปกป้องวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมิให้เลือน
หายไป นับเป็นจุดร่วมที่สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้าน และเกาะเก่ียวให้ความเป็นประชา
สังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ่อเจ็ดลูกค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น เริ่มต้นจากกลุ่มมัคคุเทศก์จ านวน 4  - 5 
คน พูดคุยกันถึงความวิตกกังวลหากทรัพยากรของชุมชนไม่มีผู้สืบทอดดูแลอาจสูญหายไปอย่างรวดเร็ว
จากการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “Reef Guardian 
Thailand” จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลอ่าวปากบารา แม้ในระยะแรกจะมีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในวงจ ากัด ทั้งยังถูกต่อต้านจากผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ซึ่งไม่เข้าใจแนวคิดการ
ด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึงจ าเป็นต้องรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมทรัพยากรชายฝั่งให้การฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือใต้น้ า ขณะที่วัสดุอุปกรณ์ขอรับการ
สงเคราะห์จากองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มใช้วิธีการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อ
สร้างความเข้าใจและมองเห็นถึงความส าคัญของการดูแลทรัพยากรของชุมชนอย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะ
เยาวชนนักอนุรักษ์ให้เป็นต้นทุนของชุมชนพร้อมทั้งชักจู งให้ชุมชนอ่ืนเดินรอยตาม ต่อเมื่อเห็นผลชัดว่า
กิจกรรมการจัดการท าให้ทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นจากรายได้ทางการประมง ส่วนผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากกระแสตอบรับของนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้า
มาท่องเที่ยวที่ปากบาราเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างทันตา จึงได้รับความสนับสนุนจากทุกฝ่ายในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม เฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสมอมา 
 ระยะเวลานับสิบปีที่ชาวบ้านบ่อเจ็ดลูกดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีของชุมชน น าไปสู่
การพลิกฟื้นท้องทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างความเป็นประชาสังคมอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเป็น
ต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาของรัฐ ด้วยการเป็นพี่ เลี้ยงทาง
วิชาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยายไปสู่การร่วมเป็นภาคีพันธมิตรกับกลุ่มตอ่ต้านโครงการพัฒนาของรฐั
ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิมนุษยชนและประเด็นอ่ืน ๆ ในมิติที่หลากหลายซึ่งปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ด้วยการจัดส่งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดค้านภาครัฐในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เหล่านี้
เป็นผลให้ชุมชนสามารถจัดตั้งโครงข่ายการท างานที่สอดรับกันตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  
ทั้งยังต่อยอดไปสู่การจัดตั้ง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” วิสาหกิจชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการบริหารงานของ
ชุมชนอย่างเป็นเอกเทศอันแสดงถึงความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน ขณะที่เยาวชนนัก
อนุรักษ์ของชุมชนมีพลังที่จะรวมตัวขึ้นเป็น “กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด” เดินหน้าจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพี่เลี้ยงท างานภาคสนามในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด 
 เหล่านี้คือปฏิบัติการที่ยึดโยงให้อาณาบริเวณของชุมชนบ่อเจ็ดลูกกลายเป็นจุดเชื่อมต่อและพื้นที่
ซ้อนทับผลประโยชน์ของหลายฝ่าย ทั้งพื้นที่แห่งการสงวนผลประโยชน์ของชาวบ้านซ่ึงด ารงชีพจากฐาน
ของทรัพยากรในชุมชน และพื้นที่ซึ่งสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้บริโภคทรัพยากรจาก
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ชุมชนแห่งนี้ ท้ายที่สุดจุดปะทะดังกล่าวย่อมกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ขบวนการปกป้องทรัพยากรใน
พื้นที่อ่าวปากบาราเกิดความแข็งแกร่ง อันเป็นผลจากความสามารถในการสอดประสานผลประโยชน์ที่ลง
ตัวภายในประชาสังคมแห่งนี้ เชื่อมโยงให้ส านึกในความเป็นประชาสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งกระจายตัว
อยู่ในชุมชนเกิดความแน่นแฟ้น เสริมความมั่นคงให้กับแนวทางการพัฒนาชุมชนของชาวบ้านท่ีนี่อัน
สะท้อนจากถ้อยค าของแกนน านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ว่า “การที่เราช่วยกันดูแลทรัพยากร
ไม่ใช่แค่เพียงจิตส านึก แต่มันคือจิตวิญญาณของชาวบ้านทุกคนที่นี่” 
 4. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่การไม่ยอมรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ทั้งสามครั้งของกลุ่มต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ต่อมาได้เกิดการชุมนุมคัดค้านการ
ก่อสร้างโครงการบริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาลเมื่อห้วงต้นปี 2560 โดยสามารถกดดันให้รัฐบาลเริ่มต้น
กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อีกครั้งหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของขบวนการ
ต่อต้านภาคประชาชน ซึ่งแม้จะมีก าลังมวลชนไม่มากนัก แต่กลับมีพลังในการต่อรองกับอ านาจรัฐ และ
กลายเป็นต้นแบบให้ขบวนการคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่ภาคใต้โดยรวมมีความเชื่อมั่นต่อแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มตนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ 
 การก่อตัวของประชาชนในลักษณะของภาคประชาสังคมเพื่อเสนอทางเลือกการพัฒนาด้าน
พลังงานที่สอดรับกับบริบทของชุมชน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 จากกลุ่มผู้ประกอบการประมงชายฝั่ง 
ชาวบ้านในชุมชนริมฝั่งทะเล นักพัฒนาเอกชนทางพลังงาน และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมตัวกัน
เคลื่อนไหวในภาระรับผิดชอบตามความสามารถเฉพาะตัว โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะยุติโครงการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จากข้อห่วงกังวลสูงสุดต่อการก่อสร้างโครงการแห่งนี้ซึ่งถูกเผยแพร่แก่สาธารณชนในวง
กว้างประกอบด้วย1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะท าลายคุณภาพชีวิตของประชาชนจากมลภาวะใน
แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งท ามาหากิน และ 2) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการท ามาหากินของชุมชน
เนื่องจากการขนส่งถ่านหินทางทะเล ท าให้ชาวบ้านต้องสูญเสียพื้นท่ีท ากินทางทะเล รวมถึงอาจกระทบ
ต่อปริมาณสัตว์น้ าที่จะจับหาได้ในอนาคต ถึงกระนั้นชาวบ้านกลับระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าการขาดข้อมูล
ส าหรับตัดสินทางเลือกของการพัฒนาพลังงานที่กลมกลืนกับบริบทของชุมชนต่างหาก เป็นสาเหตุส าคัญ
ท าให้เกิดการต่อต้านโครงการนี้อย่างรุนแรง เนื่องจากภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านได้เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ ภายใต้แรงบีบคั้นจากประสบการณ์ที่พวกเขาต้อง
แบกรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโรงไฟฟ้าแห่งเดิมแต่เพียงล าพัง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน
การบริหารงานของภาครัฐและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่จะถูกน ามาใช้ในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจึงต้องการผลักดันโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นของตัวเองให้เกิดขึ้นเช่นพลังงาน
หมุนเวียนชีวภาพ โดยเฉพาะการใช้ก๊าซชีวภาพและของเสียจากโรงงานปาล์มน้ ามัน รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นตัวเลือกที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างเสถียรภาพทางพลังงานใน
พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน  
 ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน แม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณาเพื่อก่อสร้างโครงการ
แห่งนี้ เนื่องจากรัฐได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มคัดค้าน เพื่อให้กระทรวงพลังงานจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา มีความเหมาะสม
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ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่แต่สิ่งส าคัญที่บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นนั่นคือความเห็นแย้งระหว่าง
แนวทางการพัฒนาของรัฐกับประชาชน กระตุ้นให้กลุ่มคนต่าง ๆ ออกมาแสดงท่าที ความคิด ความเชื่อและ
แสวงหาทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเองมากข้ึน ซึ่งแสดงชัดว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ. กระบี่ กลายเป็นอาณาบริเวณของประชาสังคมซ่ึงเปิดกว้างให้ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนอย่างเสมอภาค จากเดิมประชาชนบางส่วนซึ่งก่อนหน้า
นี้วางตัวเป็นกลาง ไม่ได้แสดงความต้องการของตนว่าเป็นไปในทางใด เม่ือชั่งตรองถึงสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบที่คนรุ่นหลังจะได้รับแล้ว พวกเขาเริ่มแสดง
ตัวออกมาอย่างชัดเจนว่าจะเลือกแนวทางการพัฒนาใดที่สอดรับกับวิถีดั้งเดิมของชุมชน 
 ในทางเดียวกันปรากฏความเคลื่อนไหวของบุคคลบางกลุ่มออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนการ
ก่อสร้างโครงการในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุด สอดรับกับฐานมวลชนกลุ่มอดีตพนักงาน
โรงไฟฟ้าแห่งเดิมและผู้น าชุมชนซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินที่
จะน าไปสู่ช่องทางการพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้มีความเจริญทางเศรษฐกิจในอนาคตจึงกล่าวได้ว่าเหตุขัดแย้ง
ทางความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกันเองและการปะทะกันทางความคิดด้านการพัฒนา
ระหว่างรัฐกับประชาชนเช่นนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในยุคสมัยใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอย่างปกติธรรมดา
ในทุกชุมชน แม้กระทั่งในชุมชนอ่ืน ๆ ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกันต่างก็มีจุดยืน
และการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายออกไปท าให้เราเห็นชัดว่าประชาสังคมคือจุดปะทะของ
อ านาจหรือพื้นที่ตรงกลางของปฏิบัติการทางอ านาจที่พุ่งมาจากทุกทิศทุกทาง ทับซ้อน และย้อนแย้งกัน
ไปมา อันเป็นจุดก าเนิดผู้กระท าการทางสังคมซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถส่งเสียงหรือ
แสดงความคิดเห็นของตนทั้งในแง่ของการสนับสนุนหรืออาจแปรเปลี่ยนไปสู่การคัดค้านโครงการแห่งนี้ก็
เป็นได้ตามเงื่อนไขแห่งกาลเวลา 
 

บทสรุป 
 การมองความเป็นประชาสังคมในลักษณะพื้นที่พิเศษตามแนวทางของฟูโกต์ ท าให้เกิดความ
เข้าใจในกระบวนการเกิดขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ที่กว้างไกลออกไปจากพื้นที่แห่งการต่อสู้
ทางการเมืองหรือการต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐ ซึ่งเดิมถูกรับรู้ว่าเป็นการกระท าการภายนอกพื้นที่ทางการ
ปกครอง ด้วยประชาสังคมตามแนวคิดนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นจากเทคนิควิธีทางการ
ปกครองของรัฐในยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป้าประสงค์ที่จะสร้างชุมชนจัดการตนเองภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ดึงเอากลไก สถาบัน และนักพัฒนาต่าง ๆ เข้ามากระท าการร่วมกันภายใน
อาณาบริเวณของชุมชน เช่นนี้แล้วการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนในภาคใต้รวมตัวกันเพื่อสร้างทางเลือกในการ
พัฒนาได้อย่างกว้างขวางย่อมเป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดถึงปฏิบัติทางอ านาจซึ่งผลิตสร้างพลเมืองที่พึ่งตัวเองหรือ
ปกครองตัวเองได้อันเป็นเทคนิควิธีก ากับควบคุมประชากรที่มิอาจหลีกเร้นจากอ านาจรัฐได้แม้ว่าจะอาศัย
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใด เพราะการสร้างส านึกผิดชอบชั่วดีให้เกิดแก่ประชาชนทั้งหมดทั้งมวลเป็นกลไก
การปกครองที่ทรงพลังยิ่งนัก โดยนัยยะนี้ความสามารถในการใคร่ครวญตนเองของชาวบ้านกระทั่งมีก าลัง
ที่จะน าเสนอตัวแบบการพัฒนาไปตามทางของตนนั้น คือ ผลผลิตของการท างานร่วมกันระหว่างเหตุผล
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แห่งรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมที่สอดรับวิถีทางการปกครองเสรีนิยมเพื่อท าให้รัฐ
สามารถลดภาระในสวัสดิการทางสังคมลงได้  
 การเกิดขึ้นของภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐในภาคใต้ทั้งสี่กลุ่ม
ข้างต้น นอกจากจะท าให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงความเป็นประชาสังคมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเกิดให้เข้าใจ
ว่าเป็นอาณาบริเวณที่ด ารงอยู่ภายนอกการก ากับของรัฐและอ านาจรัฐ เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนเชื่อว่าตน
มีอิสระที่จะเลือกทางเดินชีวิต สามารถจัดการกับผลประโยชน์ของกลุ่ม ตลอดจนรวมตัวกันแสดงออกทาง
สังคมประการหนึ่งประการใดแล้ว ยังท าให้รับรู้ว่าภายใต้ความเป็นประชาสังคมแห่งใดก็ตามล้วนมีกฎกติกา
ในการควบคุมตนเองอย่างเข้มข้น ในทางหนึ่งนอกจากจะป้องกันมิให้รัฐเข้าแทรกแซงโดยเปิดเผย พร้อมกัน
นั้นก็มุ่งหวังที่จะคงความเป็นประชาสังคมแห่งนั้นให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ท้ายที่สุดแล้วการเกิดขึ้นของประชา
สังคมที่เข้มแข็งย่อมจะกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐที่ทรง
พลังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรับประกันว่ารัฐจะสามารถดูแลป้องกันประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นปกติสุข ประการ
ส าคัญการตรวจสอบการท างานของรัฐอย่างเข้มข้นโดยขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ จะช่วยเสริม
พลังประชาชนในการก ากับควบคุมการบริหารงานของรัฐเพื่อให้พร้อมต่อการปกครองประเทศแล้วยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้
ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 ตามฟูโกต์กล่าวไว้ว่า “ที่ใดมีอ านาจ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืนอ านาจ” หากพิจารณาประชา
สังคมจากกรอบแนวคิดของฟูโกต์แล้ว ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการรัฐใน
ภาคใต้ไม่อาจชี้ชัดว่าเป็นขบวนการต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐเพื่อหวังผลทางการเมือง ในทางกลับกัน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวช่วยเสริมให้การปกครองแบบเสรีนิยมมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะการกระท าทาง
สังคมในลักษณะเช่นนี้จะท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนจัดการตนเอง อันเป็นคุณลักษณะ
พลเมืองที่พึงปรารถนาของรัฐ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างและขยายบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ อาทิองค์กรปกครองตนเองของชาวบ้าน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในภารกิจสร้างชุมชนพึ่งตนเองจากศักยภาพในการ
จัดการของชุมชน มากไปกว่านั้นยังท าให้เรามองเห็นทิศทางการท างานของอ านาจรัฐที่แผ่ขยายกลไกทาง
อ านาจเข้าควบคุมทั่วทั้งองคาพยพทางสังคม โดยกระท าผ่านการแพร่ของศาสตร์ด้านการพัฒนาและการ
จัดการชุมชนจากการน าทางของนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ภายในสนามปฏิบัติการของการ
จัดการตนเองในชุมชน นี่คือปฏิบัติการที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เสรีนิยมผ่านนโยบายทางสั งคม ซึ่ง
ถูกรับรองความชอบธรรมจากประชาสังคมและความกินดีอยู่ดีของพวกเขา ในสภาวะเช่นนี้ประชาชนทุก
คนจะถูกก าหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอ านาจภายในประชาสังคมอย่างแน่นหนา  
อันเป็นช่องทางให้รัฐเข้าจัดแจงชีวิตของพวกเขาโดยเบ็ดเสร็จและเป็นปกติธรรมดา เพราะชีวิตรอบตัวของ
ทุกคนล้วนเดินไปตามทางที่ถูกจัดวางไว้แล้ว โดยนัยยะนี้การจ ากัดอ านาจรัฐด้วยการเปิดเสรีให้ประชาชน
จัดการตนเอง แท้จริงแล้วคือการปรับเปลี่ยนเทคนิคทางการปกครองที่กระท าผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ สถาบันทาง
สังคม และการจัดระเบียบภายในประชาสังคมเหล่านั้นนั่นเอง 
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 นอกจากการเคลื่อนไหวของขบวนการต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบนพื้นท่ี
สาธารณะจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดพื้นที่ทางความคิดให้ทุกภาคส่วนได้ถกแถลงร่วมกันถึงผลกระทบของ
ชุมชน จากการปรับเปลี่ยนข้อบังคับและการด าเนินนโยบายรัฐทางด้านการพัฒนาแล้ว ในทางทฤษฎีการ
รวมตัวของภาคประชาสังคมในประเด็นของการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นผลให้รัฐจ าเป็นต้องทบทวนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดรับกับความ
ต้องการและบริบทของชุมชน หรือเร่งด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว้เพื่อยืนยันเจตนารมณ์เดิมของ
รัฐก็ตาม สิ่งที่รัฐด าเนินการเหล่านี้คือเทคนิคหนึ่งทางการปกครองซึ่งจะถูกใช้และรอคอยการท้าทาย  
โดยเทคนิควิธีอ่ืน ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ส่วนการต่อต้านที่เกิดขึ้นถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญทางการปกครอง ในแง่ท่ีว่าการต่อต้านคือกลไกทางสังคมวิธีการเดียวเท่านั้นที่
ประชาชนน ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนให้นโยบายรัฐมีความสมบูรณ์ โดยนัยยะนี้การต่อต้านจึงเป็นเพียงการ
ตอบโต้กับอ านาจเพื่อท าให้รัฐท างานได้โดยสมบูรณ์ 
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