“จัดระเบียบสังคม” เขาจะหยุดแค่ “สายเดียว” เท่ านันหรือ?
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นโยบายของรัฐบาลทักษิ ณ ทีน่าจับตามองด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษในขณะนีคือ
“การจัดระเบียบสังคม” นโยบายนีเหมือนกับสรรพสิงทุกอย่างในโลก คือเมือมีด้านหนึงก็ย่อมมีอีก
ด้ านหนึง ขึนอยู่กบั คําถามว่าจัดระเบียบเรื องอะไร โดยใคร ใช้ กับใคร ทีไหน เมือไร อย่างไร และ
เพืออะไร
เมือเริมต้ นตอนทีนโยบายนีโผล่ออกมาเราเห็นภาพของการจัดการกับเด็กและเยาวชน “ใจ
แตก” และเจ้ าของสถานบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ทีหากินกับเงินในกระเป๋ าของเยาวชน เป็ นการจัดการ
กับยาเสพย์ติดซึงคนไทยส่วนใหญ่เกลียดนักหนา จึงไม่น่าแปลกใจที ร.ต.อ ปุระชัย ได้ รับรางวัล
จากสือมวลชนบางสาขาว่าเป็ นบุคคลแห่งปี แต่ทังนีมิได้ หมายความว่าสังคมไทยอีกบางส่วนจะ
สนิทใจกับนโยบายนี การวิพากษ์ วิจารณ์ในแง่ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ดี เผด็จการก็ดีมิให้ เห็นหนา
ตาพอควร
“ระเบียบสังคม” เป็ นวาทกรรมหรือ “จินตนาการ” ของผู้มีอํานาจในสังคมที มีอยู่ในสังคม
ตะวันตกและนอกตะวันตกมาเนินนาน แต่บรรลุจดุ รุ่งโรจน์สงู สุดเมือคริ สต์ศตวรรษทีสิบเก้ า-ยีสิบ
ในบริบทหรือเงือนไขแวดล้ อมทีเกิดมีประเทศ มีชาติซึงมีรัฐบาลกลางที “เข้ มแข็ง” และรัฐแบบนีเอง
เป็ นผู้ผลิตนิยามว่าด้ วยอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรเป็ นระเบียบ อะไรไม่เป็ นระเบียบออกมา
อย่างไรก็ตามรัฐทีเข้ มแข็งอาจมาได้ จากหลายทีมา การอ้ างอํานาจของฟ้า สวรรค์และหรื อ
พระผู้เป็ นเจ้ าก็เป็ นทีมาได้ เช่นเดียวกันกับการยึดกุมอํานาจอย่างผูกขาดแต่ผ้ เู ดียวกลุ่มเดียว ก็
เป็ นฐานของรัฐทีเข้ มแข็งได้ เช่นกัน ดังนัน สิงทีเรียกว่าระเบียบวินยั ทีหลุดออกมาจากความคิดของ
รัฐทีเข้ มแข็ง ก็อาจเป็ นนิยามทีเป็ นเผด็จการก็ได้
สิงทีอยู่เบืองหลังของ “การจัดระเบียบสังคม” อีกประการหนึงคือลักษณะ “อนุรักษ์ นิยม”
ซึงโดยตัวของมันเองก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร แต่มนั จะเกิดเป็ นความเสียหายขึนมาก็เมือเราพบว่า
ทุกสิงทุกอย่างมันไม่หยุดนิงอยู่กับที มันเปลียนแปลงไปหรื อเรี ยกกันว่ามี “พลวัตร” ในกรณีนีคือ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเปลียนแปลงไปหรือจะพูดให้ ชัด ๆ ลงไปเลยว่าเมือ ความสัมพันธ์ เชิง

อํานาจเปลียนแปลงไป นิย ามของทุกสิงทุก อย่างก็ย่อมเปลียนแปลงไปด้ วย รวมทังนิ ยามของ
“ระเบียบสังคม” ด้ วย
นายกฯ ทักษิ ณ อ้ างเสมอว่าเขามีวิสยั ทัศน์ ซึงมีนัยว่าหมายถึงการมองไปข้ างหน้ า เข้ า
ลักษณะของสิงทีเรียกกันว่า “ก้ าวหน้ า” จนถึงกับกําหนดคําขวัญกันออกมาว่า “คิดใหม่ ทําใหม่”
แต่ “การจัดระเบียบสังคม” ทังโดยตรรกะของมโนทัศน์นีก็ดี และทังโดยปฏิบัติการทีตามมาก็ดี ไม่
เฉพาะ “ปฏิบตั ิการปราบสายเดียว” เท่านัน หากรวมถึงปฏิบัติการอืน ๆ ทางการเมืองซึงจะพูดถึง
ต่อไป ต่างล้ วนระบุว่ารัฐบาลนีสร้ างภาพวิสยั ทัศน์ทีก้ าวหน้ าแต่ตวั รัฐบาลเอง กลับล้ าหลังเมือ
เทียบกับสังคมทีก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างไม่หยุดยัง
ความล้ าหลังต่อยุคสมัยทีแปรเปลียนไปของรัฐบาลชุดนีแท้ ทีจริงแล้ วใช่วา่ สังคมจะมองไม่
เห็น เห็นกันชัดแจ้ งมากทังในด้ านรูปธรรมและนามธรรม ในด้ านรูปธรรมนันนับแต่ตวั นายกลงมา
สังคมบางส่วนก็ร้ อง “ยี ” มาแต่ต้ น อยู่แ ล้ ว เมื อนึ ก ย้ อนถึ งภูมิห ลัง ของความเติบ โตมาแบบ
“บกพร่องโดยสุจริตใจ” ด้ วยแล้ วหลายคนอาจรู้สึกว่าต้ องยกระดับ “ยี” ขึนไปถึงขันคนหัวลุกเลย
ทีเดียว หันไปมองดูบรรดามุ้งใหญ่ม้ งุ เล็กประกอบด้ วยอีกก็ยิง “ยี” จนขนหัวลุกกันไปใหญ่ ส่วน
ด้ านนามธรรมนันก็แน่นอนย่อมสอดรับกับรูปธรรม แม้ สงั คมต้ องยอมรับคําหวานทางการเมืองว่า
“คิดใหม่ทําใหม่” แบบจํานนโดยปริยายเพราะหมดตัวเลือกก็ใช่ว่าจะหลงใหลได้ ปลืมกับคําหวาน
นันก็หาไม่ ความกังวลสงสัยต่อภูมิหลังของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวผู้นํามีมาโดยตลอด กลัวว่าภูมิ
หลังสักวันอาจกลายเป็ นภูมิหน้ าก็ได้
อย่างไรก็ตามองค์ป ระกอบของ “ฝ่ ายซ้ าย” เก่าในคณะรัฐบาลก็ช่วยไว้ ได้ มากว่าอาจ
สามารถทําให้ รสชาติของรัฐบาลหายแสบลงได้ บ้าง แต่เมือหนึงปี ผ่านไปคราบไคลเก่าดังเดิมของ
รัฐบาลชุดนีก็คอ่ ย ๆ ผลุดโผล่ขนมาชั
ึ
ดเจนมากขึนเป็ นลําดับจนน่าสยอง
การรวมพรรคให้ เหลือพรรคการเมืองใหญ่ ๆ เพียงสองพรรคเป็ นสิงทีสังคมรั บได้ แต่การ
รวมโดยใช้ เงินและหรือผลประโยชน์เป็ นเครืองมือซือกันอย่างดิบ ๆ เป็ นสิงทีสังคมรับไม่ค่อยได้ สกั
เท่า ใด โดยเฉพาะเมือมัน ไปพ้ อ งกับ การจัด การแบบ “บกพร่ อ งโดยสุจ ริ ต ใจ” เข้ าด้ วยแล้ ว
ภาพลักษณ์ของการมองไปข้ างหน้ าทีพยายามสร้ างกับอัตลักษณ์ที ปรากฏออกมาจริ งมันชักจะ
ขัดแย้ งกันมากขึน “เผด็จการทางรัฐสภา” จึงเป็ นวลีทีชักจะฟั งมีนําหนักมากขึนทุกที
สิงทีทําให้ ข้อสังเกตข้ างบนเป็ นเรืองน่ากังวลเพิมมากขึนไปอีกยังมีอีกหลายเรือง อาทิเช่น
เมือใดก็ ตามที มีเ สีย งวิพากษ์ วิจ ารณ์ ก ารทํ างานของรัฐ บาล ตัวนายกฯเองต้ องแหลม
ออกมาตอบโต้ แบบแลกหมัดทันควันราวกับไม่มีสติยงคิ
ั ดในเวทีตา่ งประเทศก็เช่นกัน จนสือมวลชน
ตังสมญาให้ ว่า “นายกฯ ปากไว” กรณี ล่าสุดคือเรื องการตรวจสอบทรัพย์ สิน ผู้ป ระกอบการ
สือมวลชนและคนทํางานองค์กรเอกชน เมือผู้คนเหล่านีวิพากษ์ วิจารณ์หรือปฏิบัติการในทิศทางที
รัฐบาลหรือนายกฯ ไม่ชอบเมือปฏิบตั ิการลับถูกจับได้ ไล่กนั ก็ออกมาพูดแก้ ตวั นําขุ่น ๆ ว่าองค์กรที

ทําหน้ าทีตรวจสอบมีอํานาจมากเกินไป เป็ นความผิดของพรรคประชาธิปัตย์ทีมอบอํานาจให้ แบบ
นัน แทนทีจะพูดออกมาให้ สงั คมรู้วา่ ใครกันทีเป็ นคนสังการให้ ตรวจสอบ สังคมต้ องการรู้ตรงนี
น่าจะได้ สมญาใหม่วา่ “ปากปลาหมอจ้ อจนนําขุน่ ”
น่าคิดใหม่ว่าเมือมองภาพรวม ๆ แล้ ว “การจัดระเบี ยบสังคม” จึงไม่ใช่เ ป็ นปฏิบัติการ
ปราบสายเดียว หากแต่เป็ นการจัดระเบียบสังคมไทยในความหมายทีใครก็ตามทีคิด พูด ทําไปใน
ทิศทางทีไม่เชียร์รัฐบาลโดยเฉพาะใครทีเผยอหน้ าขึนมาแตะต้ องนายกฯ จะต้ องถูก “จัดระเบียบ”
เสียให้ หมด
นีคือการ “จัดระเบียบสังคม” กับกลไกและสถาบันการเมือง นอกสภาฯ ใช่หรื อไม่ พูดอีก
อย่างหนึงคือ เมือรัฐ บาลสามารถคุมเสีย งส่วนใหญ่ใ นสภาฯ ไว้ ได้ แล้ ว ปฏิบัติก ารขันต่อไปคือ
จัดการกับกลไกนอกสภาฯ โดยเฉพาะสือมวลชนและเอ็นจีโอ
ในสภาฯ พิ สูจ น์ แล้ วว่าซื อได้ แต่น อกสภาฯ แม้ จ ะมีเ งิ น ล้ น ฟ้าก็ซื อกลไกต่าง ๆ ที เป็ น
ส่วนประกอบของโครงสร้ างการเมืองใหม่ทีมีภาคสังคมและภาคประชาชนเป็ นองค์ประกอบหลัก
ไม่ ได้
เมือซือไม่ได้ ก็ต้องเล่นกันแรง ๆ แบบให้ ตายกันไปข้ างแต่โชคร้ ายของรัฐบาล และกลุม่ คนที
รัฐบาลเห็นว่าเป็ นศัตรูเหล่านันไม่มีแผล แต่คนทีมีแผลเหวอะหวะ เลือดไหล หนองไหล เฟอะฟะ
กลับเป็ นรัฐบาล ดังนัน จึงตกเป็ นเหยือของนักวางแผนและปฏิบตั ิการเข่นฆ่าทางการเมืองบางคน
บางกลุม่ ทีมีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือก็ดี หรือมีขา่ วเบืองหลังต่าง ๆ เกียวกับบาดแผลของนายกฯ ก็ดี
ออกมาปฏิบตั ิการได้ ตลอดอยู่ดี
ถ้ าหากกรรมเก่าของนายกฯ และคณะรัฐบาลมีจริ งแล้ ว มันก็คงไม่ง่ายทีจะปิ ดบังมันไว้
อย่างมิดชิ ด ยิ งถ้ ายุท ธวิธีแลกหมัดแบบเลือดโชกไม่น่าจะเป็ นทางออกาของนายกฯ แล้ ว การ
เปลียนยุทธวิธีไปสูก่ ารรู่จกั อ่อนน้ อมถ่อมตน รู้จกั รับผิดเสียบ้ าง ปฏิบัติการอย่างโปร่งใส ฯลฯ นับ
แต่นีต่อไป น่าจะเข้ าตากรรมการคือสังคมมากกว่า
พูดอีก อย่างหนึงคือ หยุดซื อ หยุดคุกคาม หยุดห้ ามปรามกลไกทางการเมืองใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญ พยายามสร้ างบุญใหม่มาถ่วงดุลกับกรรมเก่าให้ มากทีสุดเท่าทีจะมากได้
ยุทธวิธีนีแท้ จริ งแล้ วคือ การมองไปข้ างหน้ าเปลียนพฤติกรรมจากองค์คลุ ีมาลย์ม่งุ สร้ าง
ความดี จะได้ สมกับคําขวัญทีคุยโม้ เอาไว้ ในตอนก่อนเลือกตังว่า “คิดใหม่ ทําใหม่”
สิงทีรัฐบาลทําอยู่ในขณะนีมันคือ “คิดแบบเก่าทําแบบเก่า” ใช่หรือไม่ หรือใครจะปฏิเสธ
อย่ าสร้ างมหันตกรรมใหม่ คือผูกขาดอํานาจทังในและนอกสภาฯ เป็ นอันขาด ขืน
ทําก็มีสิทธิถงึ ฆาตได้ ง่าย ๆ
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