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สวัสดีบิลล  ลากอนยอรจ

                                                รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมชอบรับประทานปลาดุก ไมวาจะเปนปลาดุกยาง ผัดเผ็ดปลาดุก แกง
เขียวหวานปลาดุก  หรือลาบปลาดุก
           บิลลก็ชอบปลาดุกเหมือนผม จะตางกันก็คงแตเพียงวาบิลลกินเผ็ดไดไมมาก 
เทาผม
           บิลลกับผมมีอะไรตอมิอะไรเหมือนกันหลายอยาง เราตางเปนศิษยเก า  
Oxbridge เหมือนกัน  เพียงแตคนหนึ่งศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีสีนํ้ าเงินออนเปนสีประจํ า
มหาวิทยาลัย สวนอีกคนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยที่ใชสีนํ้ าเงินเขม บิลลชอบเลนรักบี้ สวนผม 
ชอบชมการแขงขันรักบี้ แตที่แนๆก็คือผมไมเคยเห็นบิลลเลนรักบี้ จึงไมสามารถประเมินไดวา 
วิทยายุทธของบิลลในดานนี้อยูในระดับไหน  บิลลและผมเหมือนกันที่ตางก็ไมชอบกีฬาคริกเก็ต
           บิลลชอบเสียงเพลง ไมดูถูกคนจน และรักความเปนธรรม ผมก็ชอบเสียงเพลง  
ไมดูถูกคนจน  และรักความเปนธรรม
           บิลลและผมมิไดอยูในกลุม "ชนใดไมมีดนตรีการ ในสันดานเปนคนชอบกลนัก" 
บิลลเปนคนปกษใต จึงโปรดปรานดนตรีแจสมากเปนพิเศษ ความสามารถในการเลนแซกโซโฟน 
ของบิลลอยูในขั้นที่จะขึ้นเวทีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยไดอยางสบายๆ สวนผมเปนคน 
ฝายใต (South) ที่ดันไปชอบดนตรีฝายเหนือ (North) เคยชอบ Bela Bartok หรือ Dmitry 
Shostakovich อยางไร เวลานี้ก็ยังชอบอยูอยางนั้น เพียงแตในชวง 5 ปเศษที่ผานมานี้เร่ิมหันไป
เสพและศึกษาเพลงแจส บิลลคลั่งไคลเอลวิส เพรสลียมาก แมผมจะเปนคนรวมสมัยกับเอลวิส  
แตก็ชอบเพลงของเอลวิสเพียงบางเพลงเทานั้น
           บิลลเคยมีประวัติในการตอตานสงครามเวียดนาม ประวัติชีวิตในสวนนี้เกือบ
สรางปญหาทางการเมืองแกเขาในเวลาตอมา บิลลยืนอยูฝายเสรีนิยมที่รักความเปนธรรม เขาไม
เพียงแตจะเห็นวาสตรีควรมีสิทธิอันเสมอดวยบุรุษเทานั้น หากยังมีความเห็นอีกดวยวา สตรีควรมี
สิทธิและเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทํ าแทง หลายคนเชื่อวา จุดยืนของบิลลในเรื่องนี้ไดรับ 
อิทธิพลอยางสํ าคัญจากภรรยาของเขา อยางไรก็ตาม บิลลมีความคิดอันแรงกลาเกี่ยวกับบทบาท
ของรัฐในการดํ าเนินโครงการสวัสดิการสํ าหรับกลุมคนผูเสียเปรียบในสังคม
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           ในขณะที่ผมกํ  าลัง เขียนบทความนี้  บิลล กํ  าลังเดินทางไปรับตํ  าแหน ง
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา ตํ าแหนงซึ่งครั้งหนึ่งผมขนานนามวา "วณิพกแหงกรุงวอชิงตัน  
ดี.ซี." สวนผมยังคงเปน "คนจนรุนใหม" ในสลัมคอนกรีตแหงกรุงเทพมหานคร ผมเหมือนกับบิลล 
ในขอที่ตางไมดูถูกคนจน สํ าหรับผม การดูถูกคนจนมีสภาพเสมือนหนึ่งการดูถูกตนเอง ในเมื่อ 
การเติบโตของเศรษฐกิจฟองสบูในชวง 5 ปเศษที่ผานมานี้ทํ าใหผมกลายเปน "คนจนรุนใหม"  
ไปเสียแลว
           บิลลเลือกเดินทางดวยขบวนรถโดยสารจากเมือง Charlottesville ในมลรัฐ 
เวอรจิเนีย มุงสูทํ าเนียบขาว อันเปนเสนทางเดียวกับที่โธมัส เจฟเฟอรสัน ผูกอต้ังพรรคดีโมแครต 
และผูรางแถลงการณประกาศเอกราชเคยเลือกเดิน บิลลรับตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อ 
วันที่ 20 มกราคม 2536 แตงานฉลองการรับตํ าแหนงครั้งนี้มีมาตั้งแตวันอาทิตยที่ 17 มกราคม  
ศกเดียวกัน คาดกันวา รายจายงานฉลองทั้งหมดมากกวา 29 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งมากพอ 
ที่จะชวยเหลือคุณชวนลูกแมถวนในการพยุงราคาขาว
           บิลลรับตํ าแหนง "วณิพกแหงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี." ดวยสํ าเนียงของผูมีชัย ดวย
อารมณอันชื่นมื่น และดวยการสรางความหวังใหมใหแกประชาชนชาวอเมริกัน ปายประกาศ  
"An American Reunion" ปรากฏทั่วหัวระแหงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ชาวอเมริกันพากันวาดฝน 
เกี่ยวกับสังคมใหมในคริสตศตวรรษที่ 21 บิลลปลุกเราซํ้ าแลวซํ้ าเลาใหชาวอเมริกันรวมกัน 
แปรความฝนใหเปนความจริง ในชวงเวลา 4 ปขางหนานี้ หากชาวอเมริกันตื่นจากภวังคแหงความ
ฝนแลวพบวา โลกแหงความเปนจริงแตกตางจากโลกแหงความฝนมากนัก บิลลก็จะตองกลาย 
เปน "เทวดาตกสวรรค" ดุจดังที่เกิดแกยอรจ
           ไมมีใครคาดคิดวา วีรบุรุษสงครามตะวันออกกลางเชนยอรจจะกลายเปน  
"เทวดาตกสวรรค" ไดอยางงายดาย เมื่อสงครามตะวันออกกลางสงบลงเมื่อตนป 2534 ยอรจ 
กลายเปนนักมวยเรื้อเวที เพราะไรคูชกทั้งภายในพรรครีปบลิกันและจากพรรคดีโมแครต เพียงแต
ยอรจปรายตามองเหลาผูนํ าพรรคดีโมเครตเทานั้น คนเหลานั้นก็พากันกมหนาหลบสายตากัน 
วูบวาบ ไมมีใครกลาเผยอหนาขึ้นสบตายอรจ มีแตบิลลเทานั้นที่เลือกใชยุทธวิธี "ซุมซอนยาวนาน 
รอคอยโอกาส" บิลลวางแผนฟตซอมอยางเต็มที่ และพรอมที่จะกระชากเข็มขัดไปจากยอรจ  
หากโอกาสเอื้ออํ านวยและแลวยอรจก็พลาดจนได
           ยอรจใชเวลาในการชื่นชมชัยชนะในสงครามตะวันออกกลางยาวนานเกินไป  
จนหลงลืมและละเลยการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ แมในขวบปสุดทาย  
ยอรจใชเวลาสวนใหญในการดํ าเนินนโยบายตางประเทศ ในขณะที่เสียงรํ่ ารองใหยอรจสนใจ
ปญหาภายในประเทศดังขรม บางทีแลวยอรจอาจหวังใหพระสยามเทวาธิราชชวย โดยหลงลืมวา 
พระสยามเทวาธิราชประจํ าอยูประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจถดถอยยืดเยื้อและรุนแรงมากกวา 
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ที่ยอรจคาดคิด ผูนํ าพรรครีปบลิกันเริ่มกระสับกระสาย บางกลุมเห็นวา ยอรจควรจะลงจากเวที 
ไดแลว ยอรจจึงตองเสียเวลาและเสียทรัพยากรในการพิสูจนใหเพื่อนรวมพรรคเห็นวา รางกาย 
ของตนยังสมบูรณ และฝมือยังจัดจาน กวาที่ยอรจจะขึ้นชกในสังกัดคายเดิมไดก็เลนเอา 
เหนื่อยหอบ ความออนลาของยอรจยอมเปนประโยชนแกบิลล ซึ่งซุมฟตมาเปนเวลายาวนาน  
แมยอรจจะชกใตเข็มขัดบาง แตบิลลก็ทนได หากแตเมื่อบิลลซัดใตเข็มขัดตอบโต ยอรจถึงกับ 
ออนระโหย
           ความปราชัยทํ าใหยอรจเกิดปมดอยอยางเห็นไดชัด ปมดอยอันเกิดจากความ
ปราชัยนี้ ผลักดันใหยอรจออกไปใชกํ าลังนอกประเทศเกินกวาที่สมควร ยอรจตองการแสดงให 
ชาวโลกเห็นวา การใชกํ าลังเปนวิธีการระงับขอพิพาทและความขัดแยงที่ทรงประสิทธิผล ไมแก 
ยอมดัดยากฉันใด ยอรจยอมจะเปลี่ยนความคิดไดยากฉันนั้น เพียงชั่วเวลา 3 เดือนสุดทาย ยอรจ
นํ าสหรัฐอเมริกาเขาไปใชกํ าลังทั้งในโซมาเลียและอิรัก หากเวลาเนิ่นนานออกไปอีกเพียงหนึ่งเดือน 
ยอรจอาจเขาไปทํ าสงครามในยูโกสลาเวียดวย
           การตัดสินใจใชกํ าลังทหารนอกประเทศของยอรจ ยอมสรางปญหาใหแกบิลล 
โดยมิพักตองสงสัย บิลลใหความหวังแกประชาชนชาวอเมริกันในการสรางสังคมใหม แตการใช
จายในการทํ าสงครามนอกบานจะทํ าใหบิลลเดินรอยตามประธานาธิบดีสังกัดพรรคดีโมแครต 
คนกอนๆที่มิอาจแปรความฝนใหเปนความจริงได ไมวาจะเปนประธานาธิบดีวูดโดรว วิลสัน 
(สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง) ประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต (สงครามโลกครั้งที่สอง) และ
ประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน (สงครามเวียดนาม) สงครามไดดูดซับทรัพยากรทั้งดานการเงิน 
มนุษย และเวลา โดยมิไดกอใหเกิดการสรางสรรคแกมนุษยชาติ มรดกสงครามที่บิลลไดรับจาก
ยอรจจะทํ าใหบิลลไมสามารถรัดเข็มขัดทางการคลัง เพื่อลดสวนขาดดุลของงบประมาณ  
โครงการสวัสดิการสังคมตางๆ รวมตลอดทั้งการขยายระบบสาธารณูปโภคอาจตองเลื่อนเวลา 
ออกไป ในที่สุดแลว คํ ามั่นสัญญาตางๆของบิลลที่ใหแกประชาชนชาวอเมริกันในระหวางการ 
หาเสียงเลือกตั้งก็เปนเพียงปฏิบัติการถมนํ้ าลายรดฟา

           เมื่อยอรจเขารับตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันนั้น สังคมโลกกํ าลังอยูในกระบวน
การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ สงครามเย็นกํ าลังยุติลง ประเทศสังคมนิยมหลายตอหลายประเทศ 
กํ าลังแปรโฉมเปนสังคมนิยมแบบตลาด (market socialism) กลไกราคากํ าลังเปนพระเจาในการ
แกป ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การถ ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู ภาคเอกชน  
(privatization) กํ าลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ในขณะที่ธงแหงเสรีภาพโบกสบัดและระบอบ
ประชาธิปไตยถูกชูเชิดใหเปนระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลก
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           แตเมื่อบิลลเขารับตํ าแหนงเดียวกับยอรจ สงครามเย็นยุติไปแลว แตสงคราม 
รอนเกิดขึ้นมาแทนที่ และมีแนวโนมที่จะขยายตัวตอไป ผูคนในหลายตอหลายประเทศกํ าลัง 
มีขอกังขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เสียง 
เรียกรองใหมีการแทรกแซงของรัฐ (government intervention) เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํ าทาง
เศรษฐกิจ และเกื้อกูลกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม เร่ิมดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อยางนอยที่สุดบิลลก็ได
รวมเปลงเสียงดวย ในขณะเดียวกันกระแสเผด็จการกลับข้ึนสูงในโลกที่สาม ทั้งในอัฟริกา ละติน 
อเมริกา และอาเซีย ในยุโรปตะวันออกและดินแดนที่เปนสหภาพโซเวียตเดิม ไมเพียงแตจะมี
สงครามรอนอันเกิดจากความขัดแยงระหวางเชื้อชาติเทานั้น หากยังมีความเปนไปไดที่กระแส 
เผด็จการจะขับดันกระแสประชาธิปไตยตกเวทีประวัติศาสตรอีกดวย

            ในทามกลางความเปนไปของสังคมโลกดังกลาวขางตนนี้ กลไกของระบบ
ราชการอเมริกันอาจชักจูงใหบิลลกลายเปนตํ ารวจโลก ซึ่งในที่สุดแลว บิลลจะตองเดินสูหุบเหว 
แหงหายนภัย  โดยไมมีใครชวยได นอกจากตัวของบิลลและทีมงานของเขาเอง

           ขอใหโชคดีนะบิลล และลากอนยอรจ บุรุษผูข้ึนและลงจากตํ าแหนงที่ทรงอํ านาจ
ดวยทํ านองคลองธรรม  นี่เปนความแตกตางระหวางยอรจเท็กซัสกับยอรจกรุงเทพฯ
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