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วณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การเมืองในสหรัฐอเมริกากํ าลังทวีความเขมขนขึน้ตามลํ าดับ เพราะใกลจะถึง 
ฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปนี้ สังคมการเมืองอเมริกันก็ดุจดังสังคมประเทศอื่นๆที่มี 
อนิจลักษณะอยางเดนชัด เพียงเมื่อตนป 2534 เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบชัยชนะในสงคราม 
ตะวันออกกลาง ประธานาธิบดียอรจ บุช ก็กลายเปนวีรบุรุษของชาติ ซึ่งดูเหมือนจะไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดี สมัยที่สองชนิด `นอนมา' และชนิด `แนยิ่งกวาแชแปง'  ในเวลานั้นผูนํ าพรรค 
ดีโมแครตตางพากันถอยกรูดและแอบอิงอยูหลังมานเวทีการเมือง โดยไมมีใครกลาเผยอขึ้นมาเปน
คูแขงกับประธานาธิบดีบุช จนถึงกับมีการคาดการณกันวา ป 2535 อาจจะเปนปแรกที่ไมตอง 
เสียทรัพยากรในการเลือกตั้งประธานาธิบดี  เพราะยอรจ บุช จะเปนผูสมัครทั้งของพรรครีปบลิกัน
และพรรคดีโมแครตรวมกัน

           แตเพียงชั่วเวลาไมถึงป คะแนนนิยมทางการเมืองของยอรจ บุช ก็ตกตํ่ าอยาง 
รวดเร็ว สังคมเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยไมมีแนวโนมที่จะฟนตัว
อันแจงชัด ภาวะการวางงานยังคงอยู ในระดับสูง โดยที่ราษฎรอเมริกันที่ยากจนมีอยู เปน 
จํ านวนมาก และจํ านวนไมนอยไรที่อยูอาศัย การที่ประธานาธิบดีบุชยังคงระเริงรากับการดํ าเนิน
นโยบายตางประเทศ โดยมิไดสนใจแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเทาที่ควร  
นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่ทํ าใหคะแนนนิยมของยอรจ บุช ตกตํ่ าอยางนาใจหาย บัดนี้ไมเพียงแต 
ผูนํ าพรรคดีโมแครตหลายตอหลายคนจะเผยอตัวขึ้นมาเปนผูทาชิงตํ าแหนงเทานั้น หากทวา 
ภายในพรรครีปบลิกันก็ยังมีผูปรากฏตัวเปนคูแขงของยอรจ บุช อีกดวย  ปรากฎการณดังกลาวนี้
นับเปนอนิจลักษณะของสังคมการเมืองอเมริกันโดยแท

           ในการหยั่งเสียงประชามติในมลรัฐนิวแฮมปเชียรเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2535 
แมวาประธานาธิบดีบุชจะมีชัยเหนือนายแพท บูคานัน (Pat Buchanan) ผูเผยอตัวเปนคูแขง 
ภายในพรรครีปบลิกัน แตบรรดาผูชํ านัญการทางการเมืองอเมริกันตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา  
ประธานาธิบดีบุชบาดเจ็บสาหัส และหากไมเยียวยาสมานแผลใหหายสนิทแลว บุชก็จะมีวาสนา
เปนประธานาธิบดีเพียงสมัยเดียว โดยตองลมควํ่ าในการเลือกตั้งอยางไมเปนทา ทั้งนี้เพราะเหตุวา 
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ใครตอใครพากันคาดการณไววา ประธานาธิบดีบุชจะตอง `ขยี้' นายแพท บูคานัน ชนิดลมไมลุก 
แตผลการนับคะแนนปรากฏวา บุชไดคะแนนเสียงเพียง 58% และนายบูคานันได 40% ในขณะที่
เขียนบทความนี้ การนับคะแนนยังไมเสร็จส้ิน โดยนับไดเพียง 95% ของผูลงคะแนนเสียงจํ านวน 
148,051 เสียง แตผลการหยั่งเสียงก็ปรากฏวาสูสีมากกวาที่คาดมาก แมแตนายกิอิชิ มิยาซาวา 
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนผูเปนสหายสนิทของประธานาธิบดีบุช  ก็ยังรูสึกประหลาดใจ

           นิวแฮมปเชียรเปนมลรัฐเล็กๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา  
การหยั่งประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเริ่มตนกันที่มลรัฐนี้ และผลการหยั่ง
ประชามติมักจะบงบอกทิศทางและใหสัญญาณแกสังคมการเมืองอเมริกันไดดีพอสมควร เมื่อการ
หยั่งประชามติปรากฏผลในสัปดาหที่ผานมานี้ ผูชํ านัญการทางการเมืองอเมริกันตางพากันกลาว
ขวัญถึงการหยั่งประชามติในมลรัฐเดียวกันนี้ในป 2511 เมื่อประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน  
ชนะวุฒิสมาชิกยูยีน แมคคารธี ดวยคะแนนเสียง 49.6% ตอ 42%  ชัยชนะเพียงนอยนิดนี้ 
บงบอกถึงความไมพอใจของประชาชนชาวอเมริกันที่มีตอบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม ในที่สุด ลินดอน จอหนสัน ตองถอนตัวจากการแยงชิงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน 
และพรรคดีโมแครตพายแพพรรครีปบลิกัน โดยริชารด นิกสัน ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีเพื่อ
สรางความเกรียวกราวในคดีวอเตอรเกตในเวลาตอมา

          ความผิดพลาดของประธานาธิบดีบุชมิไดอยูที่การระเริงราในการดํ าเนินนโยบาย 
ตางประเทศเทานั้น ทวาแมเมื่อลวงรูถึงความผิดพลาดของตนเองแลว ยางกาวในเวลาตอมาของ
วีรบุรุษผูปราบซัดดัม ฮุสเซน ผูนี้ลวนแลวแตเต็มไปดวยความผิดพลาดซํ้ าแลวซํ้ าเลาอีก ภาวะ 
ถดถอยทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทํ าใหประธานาธิบดีบุชตองเลื่อนการเดินทางเยือนอาเซีย
ตะวันออกไกลจากเดือนพฤศจิกายน 2534 มาเปนปลายเดือนธันวาคมตอตนเดือนมกราคม 2535 
เมื่อการเจรจาการคากับญ่ีปุนยุติลง ประธานาธิบดีบุชกลาวโออวดถึงความสํ าเร็จของผลการ 
เจรจา ทั้งยังฝากความหวังไวดวยวา การที่ญ่ีปุนตกลงที่จะซื้อสินคาอเมริกันเพิ่มข้ึนนั้นจะชวย
บรรเทาปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกาได การณปรากฏตอมาวา การเจรจาการคากับญ่ีปุน 
มิไดประสบผลสํ าเร็จมากดังที่บุชกลาวอาง และแทนที่สัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสองจะดีข้ึน 
กลับเลวรายลงดวยวิวาทะเกี่ยวกับความขี้เกียจของชาวอเมริกัน ประธานาธิบดีบุชยังคงยํ่ ารอย 
แหงความผิดพลาดเมื่อประกาศแนวนโยบายในการแกปญหาเศรษฐกิจถดถอยในปงบประมาณ
ใหม โดยที่ผูชํ านัญการทางเศรษฐกิจหลายตอหลายคนเห็นวาเปนนโยบายที่ไมมีสัมฤทธิผลตอ 
การฟนตัวของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันแตประการใด มิหนํ าซํ้ าแนวนโยบายที่ประกาศนี้ยังมีเร่ือง
การเก็บภาษีเพิ่มข้ึนอีกดวย ซึ่งเปนการกลืนนํ้ าลายตนเอง เพราะบุชเคยใหสัญญาประชาคมวา 
จะไมเก็บภาษีเพิ่มข้ึน  และนี่เปนจุดออนที่นายแพท  บูคานันใชตักตวงคะแนนอยางสํ าคัญ
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           การหยั่งประชามติในมลรัฐนิวแฮมปเชียรในสัปดาหที่ผานมานี้ มิไดมีเฉพาะ 
แตการหยั่งเสียงเกี่ยวกับตัวแทนพรรครีปบลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเทานั้น หากยังมี 
การหยั่งเสียงเกี่ยวกับตัวแทนพรรคดีโมแครตดวย  แมวานายพอล ซองกาส (Paul Tsongas) อดีต
วุฒิสมาชิกจากมลรัฐแมสซาชูเซตสจะมีชัยเหนือคูแขงคนอื่นๆ โดยไดคะแนนเสียง 34% จากการ
หยั่งเสียง 140,505 เสียง ตามมาดวยนายบิลล คลินตัน (Bill Clinton) ผูวาการมลรัฐอารแคนซอส 
ซึ่งไดคะแนนเสียง 26% แตก็ยังไมปรากฏโฉมตัวแทนพรรคดีโมแครตที่แทจริง เพราะ 
นิวแฮมปเชียรถือไดวาเปน `ถิ่น' ของนายซองกาส จึงไดเปรียบคูแขงคนอื่น ๆ

           ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปนตํ าแหนงอันนาพิสมัย เพราะเปนตํ าแหนง
ประมุขของอาณาจักรอันเกรียงไกรทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมโลก แตความ
ออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันทํ าใหสหรัฐอเมริกันกํ าลังสูญเสียฐานะความเปนผูนํ า 
ในระบบทุนนิยมโลกตามลํ าดับ ยิ่งความเสื่อมถอยของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันมีมากเพียงใด 
ความยิ่งใหญและความสมภาคภูมิของตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันก็จะยิ่งถดถอยมากเพียงนั้น 
และภายในชั่วเวลาไมถึงทศวรรษในอนาคต หากรัฐบาลอเมริกันยังไมสามารถเสริมสรางความ 
แข็งแกรงใหแกระบบเศรษฐกิจอเมริกันในขั้นรากฐาน ตํ าแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา 
ก็จะกลับกลายเปนตํ าแหนงวณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.  ผูคนที่รณรงคแยงชิงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกันในอนาคตอันไมไกลนักนี้ แทที่จริงแลวกํ าลังแยงชิงกันเปนวณิพกนานาชาติ

           เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกลจะยุติ สหรัฐอเมริการวมกับอังกฤษทํ าตัวเปน
พี่เอื้อยจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดวยการกํ าหนดกติกาบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้ 
มีลักษณะเปนพหุภาคีนิยม (Multilateralism) กลาวคือ เปนขอตกลงที่นานาประเทศยึดถือรวมกัน 
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สหรัฐฯก็กลายเปนผูนํ าของสังคมทุนนิยมโลกอยางชัดเจนเปน
เวลาเกือบ 25 ป แตการใชจายอยางเกินตัวในระบบเศรษฐกิจอเมริกันและการทํ าตัวเปนจาวโลก
ของรัฐบาลอเมริกันไดบ่ันทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯไปเปนอันมาก ความออนเปลี้ย
ทางเศรษฐกิจทํ าใหเงินดอลลารอเมริกันไมสามารถคํ้ าจุนระบบการเงินระหวางประเทศตอไป 
อีกได อันนํ ามาซึ่งความลมสลายของระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ในป 2514  
การขาดดุลการคาและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งยืดเยื้อยาวนานและรายแรงขึ้นตามลํ าดับ  
ทํ าใหรัฐบาลอเมริกันเริ่มละทิ้งปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยหันไปใชมาตรการในการกีดกันการ
คาเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ รัฐบาลอเมริกันเริ่มละทิ้งระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีลักษณะพหุ
ภาคีนิยม เมื่อเห็นวาระเบียบนั้นๆไมเปนประโยชนในการแกปญหาเศรษฐกิจของตน โดยในขณะ 
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เดียวกันก็หันไปจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะทวิภาคีนิยม (Bilateralism)  
ดังเชนการทํ าขอตกลงการคาเสรี (free trade agreement) ทั้งกับคานาดาและเม็กซิโก  
แตพัฒนาการที่เลวรายยิ่งกวาอื่นใดก็คือ การเดินไปสูแนวทางเอกภาคีนิยม (Unilateralism) ดัง 
จะเห็นไดจากการตรา Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988  ซึ่งใหอํ านาจรัฐบาล
อเมริกันในการลงโทษประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรม (unfair trade) กับสหรัฐฯ โดยที่รัฐบาล
อเมริกันเปนทั้งโจทกและผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความเกรงกลัวที่สหรัฐฯจะกลาย
เปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ทํ าใหมีความเคลื่อนไหวในรัฐสภาในการตรากฎหมาย 
เพื่อใหประธานาธิบดีมีอํ านาจในการระงับการลงทุนจากตางประเทศ หากการลงทุนนั้นเปนภัยตอ
ความมั่นคงแหงชาติ

           พัฒนาการดังกล าวนี้ตามทัศนะของนักเศรษฐศาสตร  เส รีนิยมดัง เช น
ศาสตราจารยจักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ถือเปนเรื่อง 
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสหรัฐฯในฐานะผูนํ าของระบบทุนนิยมโลก เพราะแนวโนม 
ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมานี้บงบอกวา สหรัฐฯกํ าลังทวนกระแสแนวทางเศรษฐกิจ 
เสรีนิยม  ซึ่งเปนลัทธิเศรษฐกิจที่สหรัฐฯเปนผูนํ าในการเผยแพร

           ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะยังคงเสื่อมทรามยิ่งไปกวานี้ หากสังคมเศรษฐกิจ
อเมริกันยังไมลดการใชจายอยางเกินตัวทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน และหากยังไมมีการ 
ปรับโครงสรางการผลิต โดยละทิ้งภาคเศรษฐกิจที่สหรัฐฯสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) และหันไปเสริมความแข็งแกรงดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเศรษฐกิจที่มีความชํ านัญพิเศษ ในไมชา ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันจะมี 
หนาที่หลักเพียงประการเดียว คือการเดินทางไปยังประเทศตางๆ เพื่อขอใหประเทศเหลานั้นซื้อ 
สินคาอเมริกันเพิ่มข้ึน

           อนิจจา !  วณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.


