ถนนสายที่มาจากประวัติศาสตรของธีโอดอร เอช. ไวท
“…สถานการณที่นี่เลวรายลงเกือบทุกอาทิตย..ขณะที่ผูกอการรายสามารถครอบครองดินแดน
ปากแมนํ้าโขงตอนใตไดเกือบทั้งหมด ครอบครองไดมากจนกระทั่งไมมีชาวอเมริกันคนใดกลาพอที่จะขับรถสง
ผมออกนอกนครไซงอนในตอนกลางวัน โดยปราศจากการคุมครองจากฝายทหาร..”

ขอความขางตนนี้ เปนรายงานขาวของ ธีโอดอร เอช. ไวท (Theodore H. White)
จากเวียดนามใตเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500 นานมาแลว ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันกรุงวอชิงตันได
รับรายงานขาวเฉพาะชัยชนะของกองทัพอเมริกันในการปราบปรามเวียดกงและในการรณยุทธกับ
เวียดนามเหนือ อยางไรก็ตาม บรรดาขอเท็จจริงที่เหลาเหยี่ยวขาวทั้งหาย รวมทั้งธีโอดอร เอช. ไวท
ไดประสบพบเห็นในเวียดนาม กลับเปนเรื่องตรงกันขามกับที่รัฐบาลวอชิงตันไดรับทราบทั้งสิ้น
การรายงาน ‘ขาวเท็จ’ ของฝายกระทรวงกลาโหมอเมริกันในเวียดนามใต นับเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหการกํ าหนดนโยบายเวียดนามของรัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาเปนไปอยาง
ผิดพลาด ดังที่นายเดวิด ฮัลเบอรสตัม (David Halberstam) เขียนชีไ้ วใหเห็นในหนังสือเรื่อง The
Best and the Brightest (Great Britain : Barrie and Jenkins, Ltd. 1973)
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2504 หรือ 14 ปกอนที่กรุงไซงอนแตก ธีโอดอร ไวท ได
พบเห็นทหารอเมริกันใชชีวิตยามราตรีอยางสนุกสนานในนครไซงอน ขณะที่เพียงระยะ 20 ไมล
หางออกไป ฝายคอมมิวนิสตกําลังคืบคลานเขาสูนครหลวงแหงเวียดนามใต ดุจดังการแผขยายเงื้อม
มือแหงมัจจุราชก็มิปาน ในขณะที่ฝายคอมมิวนิสตสามารถขยายแนวรวมและเพิ่มกําลังคนที่จะตอสู
เพื่ออุดมการณในการตอตานและขจัดอิทธิพลของจักรวรรดินิยม นายทหารเวีดนามใตกลับเสพสุข
จากการฉอราษฎรบังหลวง สวนบรรดาทหารอเมริกันเองก็ไมมีกํ าลังขวัญในการตอสู เพราะ
ไมทราบวาจะตอสูไปเพื่อใคร 14 ปกอนกรุงไซงอนแตก ธีโอดอร ไวทไดเคยแสดงความเห็นไววา
“..ถาหากความพายแพในเวียดนามใตถือเปนความปราชัยของเรา (ชาวอเมริกัน) ถาหากเรา
จักตองรับผิดชอบในการรักษาอาณาบริเวณดังกลาว เราจักตองมีอํานาจในการปฏิบัติการและนั่นก็หมายความวา
เราจักตองแทรกแซงการเมืองภายในของเวียดนาม.. ถาหากเราตัดสินใจที่จะแทรกแซงกิจการภายใน (ปญหาก็มีอยู
วา) เรามีบุคลากรที่เหมาะสมหรือไม เรามีเครื่องมือที่พอเพียงหรือไม และเรามีเปาหมายที่ชัดเจนเพียงใดในการ
แทรกแซงกิจการภายในของเวียดนามเพื่อผลแหงความสําเร็จ..”

ในความคิดคํานึงของธีโอดอร ไวท เหตุการณในเวียดนามใตที่เขาไดประสบพบ
เห็นเมือ่ ป พ.ศ.2504 นั้นมิไดแตกตางไปจากเหตุการณในจีนแผนดินใหญกอนหนานั้นเพียง 12 ป
-------------------------------* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือ ปที่ 2 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2522)
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และไวทก็มิไดลังเลที่จะเปรียบเทียบบทบาทของมาดามโงดินนู กับบทบาทของมาดามเจียงไคเช็ค
แมแตนอย
ธีโอดอร ไวท เกิดที่นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2458 สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาภาษาและประวัติศาสตรจีนจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป พ.ศ. 2481 หลังจากนั้น จึงหัน
ไปประกอบอาชีพหนังสือพิมพ และยึดถืออาชีพนี้มาตลอดชวงระยะเวลา 40 ปที่ผานมา เริ่มตนดวย
การเปนผูสื่อขาวนิตยสาร Time และ Life ประจําประเทศจีน เขารายงานขาวการเมืองจีนสมัยรัฐบาล
เจียงไคเช็กคจากนครจุงกิง จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2483 นิตยสาร Time จึงสงเขาไปตระเวนหาขาว
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย เวลานั้นสงครามโลกครั้งที่สองไดปะทุขึ้นแลว และมีทีทาจะลุกลาม
มาถึงเอเชียบูรพา ไวทไดตระเวนดูกําลังทหารของฝายสัมพันธมิตร จนไดพบกับนายพลดักลาส
แม็กอารเธอรที่นครมะนิลา แม็กอารเธอรไดทํานายวา สงครามเอเชียบูรพาจักตองเกิดขึ้นอยาง
แนนอน และพยายามเสริมสรางกองทัพฟลิปปนสใหแข็งแกรงเพื่อเตรียมรับสงคราม แตตอนนั้น
แม็กอารเธอรเชื่อวา กองทัพเรือญี่ปุนไมอาจจะเปนอะไรได แมแตกองทัพเรือชั้นสอง ไวทได
รายงานข า วในนิ ต ยสาร Time วา แม็ ก อาร เ ธอร เ ป น นายพลที่ ดี ที่สุด ในบรรดานายพลฝาย
สัมพันธมิตรทั้งหลายในเอเชีย แตแลวเพียงสองปใหหลัง ญี่ปุนก็สามารถยึดฟลิปปนสได และ
แม็กอารเธอรตองถอยไปตั้งกองบัญชาการที่นครเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อไวทพบ
กับแม็กอารเธอรอีกครั้งหนึ่งที่เมลเบอรน แม็กอารเธอรไดบอกกับเขาวา “..กองทัพเรือที่ดีที่สุดคือ
กองทัพเรือญี่ปุน เปนกองทัพเรือชั้นหนึ่ง รองลงมาคือกองทัพเรืออังกฤษ กองทัพเรืออเมริกันจัดอยู
อันดับสี่ ไมดีเทาแมแตกับกองทัพเรืออิตาลี..” แตกระนั้นวิจารณญาณของแม็กอารเธอรก็ผิดอีกครั้ง
เมื่อกองทัพเรืออเมริกันสามารถตอกรกับกองทัพเรือญี่ปุนไดสําเร็จ จนสามารถกําชัยชนะไวไดใน
เวลาตอมา
หลังจากนั้น ไวทก็กลับไปทํางานในจุงกิง ที่นี่เขารับทราบความขัดแยงระหวาง
นายพลโทโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบ ญ
ั ชาการกองทัพอเมริกันในบริเวณประเทศจีน
พมา และอินเดีย กับนายพลจัตวาแคลร เชนนอลต (Claire Chennault) แมทัพอากาศอเมริกันประจํา
ประเทศจีน เขาไดเห็นความขัดแยงชนิดที่ประนีประนอมกันมิไดระหวางนายพลสติลเวลลกับ
จอมพลเจียงไคเช็ค จนประธานาธิบดีรูสเวลทตอ งสงคณะผูแทน อันมีนายพลตรีแพททริก เฮอรเลย
(Patrick Hurley) เปนหัวหนาไปไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อปลายป พ.ศ 2488 ความพยายามของพลตรี
เฮอรเลยในการประสานรอยราวระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และ
ระหวาจอมพลเจียงไคเช็คกับนายพลสติลเวลลประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง สาเหตุสํ าคัญ
เนือ่ งจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองภายในของจีน
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เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สันติสุขยังหาไดเกิดขึ้นในประเทศจีนไม
เนื่องจากความขัดแยงระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคกกมินตั๋งไดขยายตัวจนกลายเปนสงคราม
กลางเมือง ในขณะที่ประชาชนสวนใหญมีความเปนอยูอยางแรนแคน รัฐบาลกกมินตั๋งกลับเสพสุข
จากการฉอราษฎรบังหลวงอยางปราศจากความสํานึก กอนหนานั้นใน พ.ศ. 2487 ไดเกิดทุพภิกขภัย
ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในมณฑลฮูนาน สภาพฝนแลงไดกอความทุกขเข็ญใหแกประชาชนชาวจีน
อยางหาที่เปรียบมิได ทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นในมณฑลฮูนานในทัศนะของธีโอดอร ไวท เปน
ทุพภิกขภัยที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติสมัยใหม ไวทเห็นคนลมตายตอหนาตอตา
ไปทีละคนสองคนเนื่องจากขาดอาหาร และที่นั่นเขาไดเห็นคนกินเนื้อคนเปนครั้งแรก เจียงไคเช็ค
เองมิไดตระหนักถึงความรายแรงของปญหาทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้น จึงรูสึกตระหนกตกใจอยางยิ่งที่ได
อานรายงานขาวของไวท ซึ่งสงไปตีพิมพในสหรัฐอเมริกา ความไมใสใจตอทุกขสุขของประชาชน
นี้เอง นับเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนสามารถทํางาน
อยางไดผล
ในระหวาง พ.ศ. 2488-2489 ไวทไดคาดการณอยางถูกตองวา สงครามกลางเมือง
ในประเทศจีนเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได นายพลสติลเวลลและผูรวมงานก็คาดการณไวเชนนั้น ราย
ละเอียดของถนนประวัติศาสตรชวงนี้ ทานอาจหาอานไดจากหนังสือของ Barbara W. Tuchman,
Stilwell and the American Experience in China, 1911-1915 (Macmillan, 1971) สําหรับธีโอดอร
ไวทเองก็ไดคาดการณไวอีกตอไปวา ในที่สุดแลว รัฐบาลกกมินตั๋งจะเปนฝายปราชัย และพรรค
คอมมิวนิสตจีนจะเปนฝายกําชัย หากการณเปนเชนนั้น ไวทก็อดรูสึกเปนหวงอนาคตของบรรดา
ขารัฐการกระทรวงตางประเทศอเมริกันที่ประจําอยูในประเทศจีนมิได เพราะคนเหลานี้ลวนแลวแต
เปนคนหนุมที่ฉลาดปราดเปรื่องและเห็นการณไกล ชัยชนะของฝายคอมมิวนิสตยอมหมายถึงการ
สูญสิ้นอนาคตของคนหนุมเหลานี้ ไวทเคยปรารภขอกังวลดังกลาวนี้กับบรรดาขารัฐการกระทรวง
ตางประเทศอเมริ กั น ที่ ป ระจํ าอยู ในประเทศจีน แตคํ าตอบที่เขาไดรับจากเรยมอนด ลุด เดน
(Raymond Ludden) ก็คือ “..หนาทีข่ องเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศ ก็คือ การรายงานขอเท็จจริง
ตามทีไ่ ดประสบพบเห็นอยางเที่ยงตรง โดยไมตองคํานึงถึงการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา..”
ธีโอดอร ไวท ไดรายงานสภาพสงครามกลางเมืองในประเทศจีนไวในหนังสือ
ของเขาชื่อ Thunder Out of China ซึง่ ตีพมิ พครั้งแรกใน พ.ศ. 2489 และหลังจากนั้นเพียงสามป
พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนฝายมีชัย ดังที่เขาไดคาดการณลวงหนาไวแลว และก็คาดการณไดอยาง
ถูกตองเชนกันวา บรรดาขารัฐการกระทรวงตางประเทศอเมริกันที่ประจําอยูในประเทศจีนพากัน
‘ตกกระปอง’ ตามๆกัน คนหนุมที่ปราดเปรื่องสองนาย ซึ่งเปนลูกนองของนายพลสติลเวลล คือ
จอหน สจวต เซอรวิส (John Stuart Service) และจอหน แพตตัน เดวิส (John Paton Davies) ตองถูก
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ไลออก ขณะเดียวกัน จอหน คารเตอร วินเซนต (John Carter Vincent) หัวหนาสํานักงานการ
ตะวันออกไกล (Office of Far Eastern Affairs) แหงกระทรวงตางประเทศ ซึ่งปกปองลูกนอง
ของตนไดถูกบังคับใหลาออกจากราชการ เหตุเปนเพราะลมการเมืองฝายขวาในสหรัฐอเมริกาพัดจัด
จนถึงขั้นกาวเขาสูยุค หมอผีครองเมือง หรือ ‘ยุคแมกคารธี’ (ตั้งตามชื่อ Joseph McCarthy เจาตํารับ
หมอผี) ธีโอดอร ไวทเองก็ถูก ‘หมอผี’ คุกคาม ในขอหาวาฝกใฝฝายคอมมิวนิสต เนื่องจากราย
งานขาวของเขามักจะชี้ใหเห็นความชั่วรายและความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายตางๆของ
รัฐบาลกกมินตัง๋ ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานการณในประเทศจีนนั้นขัดกับเฮนรี่ ลูส (Henry
R. Luce) บรรณาธิการนิตยสาร Time ในขณะนั้นอยางมากในที่สุด ไวทจึงลาออกจากการเปน
ผูสื่อขาว ใหนิตยสาร Time
ไวทยายที่ทํ างาน จากจีนไปอยูยุโรปตะวันตก ที่นั่นเขาไดเห็นการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆที่ประสบภัยพิบัติจากสงคราม และติดตามผลความชวยเหลือ
ของรัฐบาลอเมริกันตามแผนการมารแชล (Marshall Plan) อยางใกลชิด ไวทเขียนหนังสือเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไวในเรื่อง Fire in the Ashes ซึง่ ตีพิมพครั้งแรกเมือ่ พ.ศ. 2496 สามปเศษใหหลัง ไวทไดกลาว
วา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเยอรมนีตะวันตกและญี่ปุนเปนไปตามกฎวาดวยผลที่ไมคาดฝน (Law
of Unintended Consequences) ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งเยอรมนีและญี่ปุนเปนศัตรู
คูอาฆาตของสหรัฐอเมริกา แตเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกากลับใหความ
ชวยเหลือประเทศทั้งสอง จนเศรษฐกิจฟนตัวและกลายเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่เปน
คูแขงขันสําคัญของสหรัฐอเมริกาเอง ในขณะที่ประเทศที่เปนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา เชน
อังกฤษ กลับมิไดรับความชวยเหลือเทาที่ควร และยังคงตองเผชิญปญหาเศรษฐกิจซึ่งเรื้อรังตั้งแต
สงครามโลกครั้งที่สอง
จากยุโรป ไวทกลับบานเกิดเมืองนอน และไดติดตามการเมืองอเมริกันอยาง
ใกลชดิ เขาไดเฝาดูนักการเมืองคนแลวคนเลากาวขึ้นสูตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ดังที่เขาได
รายงานการวิเคราะหการไตเตา ‘บันไดแหงอํานาจ’ เพื่อไปสูตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันของ
จอหน เอฟ. เคนเนดีไ้ วในหนังสือชื่อ The Making of the President 1960 (Atheneum 1961)
และเสนอการวิเคราะหทํานองเดียวกันในกรณีของประธานาธิบดีลินดอน จอหนสันไวในหนังสือ
The Making of the President 1961 (Atheneum 1965) สายใยแหงความสัมพันธที่ไวทสรางขึ้นกับ
นักการเมืองทัง้ หลาย ไมเพียงแตจะชวยใหเขาสามารถเจาะขาวไดลึกเทานั้น หากทวายังชวยใหเขา
สามารถวิเคราะหการเมืองอเมริกันไดอยางถึงแกนอีกดวย ดังที่เขาประสบผลสําเร็จอยางงดงาม
ตอมาในการวิเคราะหกรณี ‘วอเตอรเกต’ ไวในหนังสือเรื่อง Breach of Faith : The Fall of Richard
Nixon (Atheneum, 1975)
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ตลอดระยะเวลา 40 ปเศษที่ธีโอดอร เอช. ไวท ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ
เขาไดตระเวนไปทั่วเกือบทุกทวีป และไดพบปะบรรดาบุคคลสําคัญของโลกทั้งหลาย ในบรรดา
บุคคลสําคัญ ไวทใหความนับถืออยูเพียง 3 คน คือ นายพลโจเซฟ สติลเวลล นายโจวเอนไล และ
ประธานาธิบดีจอหน เคนเนดี้ ความนับถือที่เขามีตอนายพลสติลเวลลและนายโจวเอนไลนั้น เกิดขึ้น
จากความใกลชิดระหวางที่เขาเปนผูสื่อขาวในประเทศจีน ความซื่อสัตยและความเปนคนตรงไป
ตรงมา ตลอดจนความสามารถของนายพลสติลเวลล และความออนนอมถอมตนและการมีลักษณะ
ผูนําของโจวเอนไล นับเปนคุณลักษณะที่ประทับใจไวทอยางมาก สวนความเคารพนับถือ ที่เขามีตอ
ประธานาธิบดีเคนเนดี้นั้นเกิดจากพื้นฐานของอุดมการณทางการเมืองที่คลายคลึงกัน ความสนิท
ชิดเชื้อที่ไวทมีตอครอบครัวเคนเนดี้เปนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่ทราบกันทั่วไป ดังที่นายอารเธอร
ชเลซิงเกอร (Arthur M. Schlesinger, Jr.) กุนซือคนหนึ่งของเคนเนดี้ ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ
A Thousand Days (Fawcett Crest Book, 1965) ซึง่ เปนหนังสือประวัติศาสตรการเมืองอเมริกันยุค
ประธานาธิบดีเคนเนดี้ และเมื่อเคนเนดีถ้ งึ แกกรรมไดเพียงหนึ่งสัปดาหเศษ นางจากเกอลิน เคนเนดี้
ตองการแถลงขาวตอประชาชนอเมริกัน เธอก็นึกถึงธีโอดอร ไวทเปนคนแรก ดังที่ไวทไดรายงาน
เหตุการณการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้ตามถอยคําของจากเกอลินไวใน นิตยสาร Life ใน
เวลาตอมา
นับตั้งแตมนุษยรูจักประดิษฐอักษรขึ้นใชในการสื่อสารระหวางกัน ถนนหนังสือ
ไดกลายเปนถนนสายที่ยาวเหยียดที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติ และจะสุดทางพรอมกับความ
สิ้นสุดของมนุษยชาติ ถนนหนังสือจึงเปนถนนสายที่แปรปรวนไปตามกระแสธารแหงประวัติ
ศาสตร ธีโอดอร ไวท นักหนังสือพิมพเรืองนามขาวอเมริกัน มิไดมุงพิสูจนความขอนี้โดยตรง แต
งานเขียนของเขาก็สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงดังกลาว
ในเดือนสิงหาคม 2521 หนังสือใหมลาสุดของธีโอดอร ไวทไดออกสูถนนหนังสือ
อีกเลมหนึ่งคือ In Search of History : A Personal Adventure (Harper and Row, 1978) หนังสือใหม
เลมนีเ้ ปนบักทึกประสบการณจากการประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพตลอดชวงเวลา 25 ป (พ.ศ.
2481-2506) และครอบคลุมเหตุการณในดินแดนสามทวีปตามถอยคําของไวท หนังสือเลมนี้ มิใช
อัตชีวประวัติ และมิใชหนังสือประวัติศาสตรการเมือง หากเปนแตเพียง ‘เรียงความขนาดยาว’ ใน
ขณะนี้ (2522) ธีโอดอร ไวท กําลังตระเตรียมเขียนภาคที่สอง โดยบันทึกประสบการณสวนตัวตั้ง
แตป พ.ศ 2506 เปนตนมา และขณะเดียวกัน เขายังตระเตรียมตนฉบับเรื่อง The Making of the
President 1976 ซึ่งจะเปนเรื่องราวในการไตเตา ‘บันไดแหงอํานาจ’ ของประธานาธิบดีจิมมี่
คารเตอร ออกมาในไมชาอีกเลมหนึ่งดวย

6

ถนนหนังสือของธีโอดอร ไวท เปนถนนสายยาวเหยียด ทุกวันนี้ไวทยังคงใชชีวิต
ในการเขียนหนังสืออยางกระฉับกระเฉง แมวาวัยจะลวงเลยมาแลว 63 ปก็ตาม แตเขาก็ยังหวังที่จะมี
ชีวติ อยูตอไปจนไดเขียน The Making of the President 1980 ออกมาอีกเลมหนึ่งเปนแน

