
เมื่อหมอผีครองเมือง : จาก โจเซฟ แมกคารธี ถึง จอหน แพตตัน เดวีส*

ใครก็ตามที่ไดอานบทละครเรื่อง หมอผีครองเมือง (บริษัทสํ านักพิมพดวงกมล 
จํ ากัด : 2521) ซ่ึงวัชระ คุปตะเวทินแปลจากเรื่อง The Crucible ของอารเธอร มิลเลอร (Arthur 
Miller) ก็คงอดรูสึกมิไดวา ส่ิงที่ผูเขียนพยายามสื่อสารใหผูอานทราบชางตรงกับสถานการณใน
เมอืงไทยในปจจุบัน 2521 โดยมิพักตองสงสัย ทั้งผูแปลก็ไดกลาวไวในคํ านํ าวา

“…แกนของบทละครเรื่องนี้ คือ อันตรายจากความเชื่อที่งมงาย ซึ่งจัดไดวาผูเขียนประสบ
ความสํ าเร็จอยางมาก เพราะเมื่ออานเรื่องจบลงแลว ผูอานจะรูสึกทันทีวา การหลงเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจน
กลายเปนความงมงายนั้น มีอันตรายอยางใหญหลวง และขอที่นาชมที่สุดก็คือ แกนของเรื่องนี้เปนสิ่งที่ไมตาย 
กลาวคือ สามารถนํ ามาเปนเครื่องเตือนใจไดทุกยุคทุกสมัย เพราะแมแตในปจจุบันความเชื่อในเรื่องตางๆ ไมวาจะ
เปนทางดานศาสนา การเมือง ฯลฯ ก็กํ าลังเปนสิ่งที่ทํ าใหผูคนฆากันตายเปนประจํ าในทั่วทุกมุมโลก และที่เห็น 
ไดชัดและใกลตัวที่สุด คือในประเทศไทยนี้เอง…”

การเมืองยุค ‘หมอผีครองเมือง’ เปนประวัติศาสตรชวงที่แสนอัปยศของสหรัฐ
อเมริกาในทศวรรษ 2490 เร่ืองของเรื่องเกิดจากความงมงายของฝายขวาจัด ซ่ึงพยายามปลุก  
‘ผีคอมมิวนิสต’ และกํ าจัดศัตรูทางการเมืองที่มีความเห็นแตกตางไปจากตน ผลที่เกิดขึ้นก็คือ  
คนเปนจํ านวนมากที่มีความคิดเสรีนิยมถูกคุกคาม ที่เปนขาราชการก็ถูกไลออกจากราชการ และ
ปญหาชนหลายตอหลายคนตองอพยพไปอยูตางประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏในบทนํ าของ รัศมี 
เผาเหลืองทอง ในหนังสือ หมอผีครองเมือง นั้นแลว

ตัวการที่สํ าคัญสรางจุดดางพรอยในประวัติศาสตรการเมืองอเมริกันในชวง 
ดงักลาวนี้ก็คือ โจเซฟ แมกคารธี (Joseph McCarthy, : พ.ศ.2452–2500) สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค
รีปบลีกันจากมลรัฐวิสคอนซิน ซ่ึงไดรับเลือกตั้งในป 2489 และดวยเหตุนี้เอง ลัทธิปลุกผี
คอมมิวนิสตในสหรัฐอเมริกาจึงไดช่ือวา ลัทธิแมกคารธี (McCarthyism) พจนานุกรมการเมืองชื่อ  
A Dictionary of Politics ของ Florence Elliot (Penguin, 1969) ไดใหคํ านิยาม “ลัทธิแมกคารธี”  
ไววา หมายถึง ลัทธิหรือแนวความคิดที่แสดงความไรขันติธรรมตอลัทธิเสรีนิยม (Intolerance of 
liberalism)

โจเซฟ แมกคารธี เปนนักการเมืองผูมีความคิดขวาจัด และมีความทะเยอทะยาน 
ทางการเมืองอยางมาก ดวยเหตุนี้เอง เมื่อไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในป 2489 แลว  

                                                          
*   ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2521) หนา 90-99
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แมกคารธีก็ไดครุนคิดเกี่ยวกับการเลือกกลยุทธทางการเมืองเพื่อถีบตัวข้ึนไปสูบันไดแหงอํ านาจ
และต ําแหนงประธานาธิบดี เขาตระหนักดีวา การหาคะแนนเสียงและสรางความนิยมจากประชาชน
ดวยการโจมตีญ่ีปุน ดังที่เขาเคยใชไดผลในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น มิใชวิธีการที่จะทํ าใหได
มาซึ่งอํ านาจแมกคารธีใชเวลาอยูถึง 4 ปในการหาคํ าตอบวา ‘เราจะไปไหนกัน’ และในการเดิน 
อยูบนถนนสายที่ช่ือวา ‘ฉนัจงึมาหาความหมาย’ และแลวในเดือนมกราคม ๒๔๙๓ เขาก็พบคํ าตอบ 
หลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับมิตรสหาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บาทหลวงเอ็ดมันด วอลช (Edmund 
Walsh) ผูซ่ึงใหค ําแนะนํ าวา “คอมมิวนิสต” จะเปนประเดนที่สามารถใชหาเสียงได และประเด็นนี้
นับวันมีแตจะทวีความสํ าคัญมากขึ้นทุกที แมกคารธีรูสึกตื่นเตนกับคํ าแนะนํ าดังกลาวอยางยิ่ง  
ทัง้เขาเองก็เชื่อวา คนที่ทํ างานใหแกรัฐบาลอเมริกันในขณะนั้นจํ านวนมากเลื่อมใสลัทธิคอมมิวนิสต 
ในเวลานั้นลมการเมืองขวาจัดกํ าลังพัดแรง และโรคกลัวคอมมิวนิสตกํ าลังระบาดในสหรัฐอเมริกา 
เพราะไมเพียงแตสหภาพโซเวียตจะกาวขึ้นมาเปนประเทศอภิมหาอํ านาจเคียงบาเคียงไหลกับสหรัฐ
อเมริกาเทานั้น หากทราบวาพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ยังมีชัยชนะเหนือพรรคกกมินตั๋ง 
ในประเทศนั้นอีกดวย แมคารธีจึงตั้งใจวา ‘เราจะฝาขามไป’ ดวยการกระพือโรคกลัวคอมมิวนิสต
เพื่อสรางประชานิยม

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2493 แมกคารธีบินไปยังเมืองวีลล่ิง (Wheeling) มลรัฐ
เวอร-  จเินยีตะวันตก และกลาวปราศรัย ‘ปลุกผีคอมมิวนิสต’ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ  
ศกเดยีวกันนั้น โดยมีความตอนหนึ่งวา

“…แมวาขาพเจาจะไมสามารถเสียเวลาระบุช่ือขาราชการกระทรวงตางประเทศผูซึ่งเปน
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและเปนสายลับตางประเทศไดทั้งหมด แตในขณะนี้ขาพเจาก็มีรายช่ือบุคคลจํ านวน 205 
คน ซึ่งรัฐมนตรีตางประเทศทราบดีวาเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและเปนผูซึ่งยังคงทํ างานและมีบทบาทในการ
กํ าหนดนโยบายของกระทรวงการตางประเทศอยูในขณะนี้…”

แมในภายหลังแมกคารธีจะยอมรับวา จํ านวนขาราชการกระทรวงตางประเทศ 205 
คนที่เขาระบุวาเปนคอมมิวนิสตนั้นมีมากเกินจริง และเขาแกไขรายชื่อโดยลดลงเหลือ 47 คน  
แตกลับเพิ่มขึ้นเปน 80 คนในเวลาตอมาก็ตาม แตขอกลาวหาของเขาก็สรางความตระหนกแก
ประชาชนชาวอเมริกันอยางยิ่ง แมกคารธีฉวยโอกาสหาคะแนนเสียงจากความงมงายของประชาชน 
เขาเดินทางอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ใหสัมภาษณหนังสือพิมพและกลาวปราศรัยอยางไมรูจัก 
หยุดหยอน และกลาวหาใครตอใครเปนคอมมิวนิสตอยางไมรูผิดชอบชั่วดี กองคาราวานของ 
แมกคารธีตระเวนไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อเผยแพรลัทธิแมกคารธี ประดุจหนึ่งกองคาราวานละคร
สัตวที่ตระเวนไปแสดงยังที่ตางๆ ช่ือของแมกคานรธีดังเปนพลุแตก พรรคเดโมแครตไมกลาจะ 
ตอบโตแมกคารธี และไมกลาแมแตจะชี้ใหเห็นวา ขอกลาวหาของแมกคารธีมีมูลแหงความเปนจริง
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เพียงใด จะมีก็แตนักการเมืองและปญญาชนที่มีความคิดเสรีบางคนที่จะลุกขึ้นมาทัดทานแมกคารธี 
แตเสียงของคนเหลานี้ก็ถูกกระแสพายุการเมืองพัดกลบเสียโดยสิ้นเชิง พรรครีปบลีกันแสดงความ
ยนิดแีละยกยองแมกคารธีประดุจหนึ่งวีรบุรุษ ยิ่งแมกคารธีกระพือโรคกลัวคอมมิวนิสตมากเพียงใด 
พรรครีปบลีกันก็ยิ่งไดรับประโยชนมากเพียงนั้น

หลังจากที่แมกคารธีกลาวปราศรัยที่เมืองวีลล่ิงไดเพียง 4 เดือนเศษ เกาหลีเหนือ 
กบ็กุเกาหลใีต และสงครามเกาหลีก็ปะทุขึ้น สถานการณทางการเมืองประหวางประเทศและภายใน
ประเทศเปนประโยชนตอแมกคารธีอยางยิ่ง การทํ าบัญชีมืดผูที่ถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต
ระบาดไปทั่ว ทั้งนี้ไมจํ ากัดเฉพาะแตขาราชการกระทรวงตางๆ เทานั้น หากยังรวมถึงอาจารย
มหาวทิยาลยั ปญญาชน นักธุรกิจ นักหนังสือพิมพ ศิลปนนักแสดงอีกดวย แมกคารธีฉลาดพอที่จะ
กลาวหาใครวาเปนคอมมิวนิสตดวยการแถลงในคณะอนุกรรมการชุดตางๆที่แตงตั้งโดยรัฐสภา  
ซ่ึงทํ าใหเขารอดพนจากการถูกฟองรองในขอหาหมิ่นประมาท ความพยายามที่จะไตบันไดแหง
อํ านาจไปสูตํ าแหนงประธานาธิบดีใกลจะประสบผลสํ าเร็จ แตกระนั้นก็ตาม ปญหาที่แมกคารธีตอง
เผชญิกค็อื เขายังไมสามารถกาวเขาไปเปนแกนนํ าของพรรครีปบลิกันได ดวยเหตุนี้เองแมกคารธีจึง
พยายามสรางสัมพันธกับโรเบิรต ทาฟต (Robert Taft) และริชารด นิกสัน (Richard Nixon) เพื่อเปน
สะพานเชือ่มโยงระหวางเขากับแกนนํ าของพรรคดังกลาว จนในที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2493 คณะ
กรรมการกลางของพรรครีปบลิกันไดเสนอรางกฎหมายชื่อ มันดท-นิกสัน ใหมกีารจดทะเบียนคน 
ทีเ่ปนคอมมิวนิสต แมจะมีผูพยายามคัดคานกฎหมายฉบับนี้แตก็ไมสํ าเร็จ เพราะนักการเมืองใหญ
คํ านึงถึงอนาคตทางการเมืองของตนยิ่งกวาสิ่งอื่นใด ผูที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงมีบทบาท
สํ าคัญทางการเมืองในเวลาตอมา มิไดมีเฉพาะแตริชารด นิกสนัเทานั้น หากยังรวมถึงจอหน เอฟ. 
เคนเนนดี้ และลินดอน บ.ี จอหนสันอีกดวย สาระสํ าคัญของกฎหมายฉบับนี้ รัศมี เผาเหลืองทอง  
ไดเลาไวในบทกลาวนํ าของ หมอผีครองเมืองวา

“…ผูมีการกระทํ าอันเปนคอมมิวนิสตและแนวรวมคอมมิวนิสต จะถูกลงทะเบียนไวที่หนวย
ควบคุมความประพฤติ เมื่อลงทะเบียนแลว คนเหลานี้ก็จะสูญเสียสิทธิในการเดินทางและการทํ างานในหนวย 
ราชการ ถาเปนตางชาติ อาจถูกสงออกนอกประเทศ หรือถาโอนสัญชาติมาเปนอเมริกันแลว ก็อาจถูกถอนสิทธิ
จากการโอนเสียเฉยๆ คนที่มีช่ือแลวไมไปรายงานตัวจะถูกปรับ 10,000 ดอลลาร และถูกจํ าคุก 5 ป …ทันทีที่
กฎหมายนี้ผานสภา คายกักกัน 6 แหงก็ผุดขึ้นในอเมริกา และกลายเปนที่คุมขังนักการเมืองนับเปนจํ านวน
พันๆ…”

การปาย ‘สีแดง’ ใหแกผูที่มีความคิดแตกตางจากตน และผูที่เปนอริสวนตัวของตน 
กลายเปนปฏิบัติการที่แพรหลาย มิชามินานความแตกแยกในสังคมก็ระบาดประดุจหนึ่งไฟลามทุง  
จนรัฐสภาตองเขามามีบทบาทในการสอบสวนผูที่ถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม  
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จากการสอบสวนของรัฐสภาพพบวา ในกรณีสวนใหญขอกลาวหาของแมคคารธีปราศจากมูลแหง
ความเปนจรงิ ยิ่งการสอบสวนยืดเยื้อเพียงใด ประชาชนก็ยิ่งประจักษชัดวา แมกคารธีเปนนักปลุกผี
คอมมิวนิสตผูชอบปนนํ้ าเปนตัวมากเพียงนั้น ผูที่เคยสนับสนุนแมกคารธีเร่ิมตีตัวออกหาง พรรค 
รีปบลิกันเริ่มลังเลที่จะกาวไปสูหนทางที่แมกคารธีบุกเบิกไว และเริ่มประจักษวา ถนนการเมือง 
สายที่แมกคารธีกํ าลังเดินอยูนี้เปน ‘ถนนสายที่นํ าไปสูความตาย’ และแลวในเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2497 วฒุิสภาจึงลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก 67 ตอ 22 คะแนน ใหแมกคารธีหยุดยั้งการ
กระท ําอนัเปนเหตุใหวุฒิสภาเสื่อมเสียช่ือเสียง เกียรติศักดิ์ และความเชื่อถือ และนับแตนั้นมาลัทธิ
แมกคารธีก็เสื่อมสลายลง ซ่ึงยังความโทมนัสแกแมกคารธีเปนอันมาก ความผิดหวังทางการเมือง 
ท ําใหเขาหันไปหาเมรัย แมกคารธีร่ํ าสุราอยางหนัก จนกลายเปนขี้เมาหยํ าเป และถึงแกกรรมในป 
2500 ในขณะที่มีอายุเพียง 48 ปเทานั้น

ตลอดระยะเวลาเพียง 5 ปเศษ ระหวางป พ.ศ.2493–2497 ที่ลัทธิแมกคารธีมี 
อิทธิพลในการสรางฉากการเมืองอเมริกันนั้น ปญญาชนจํ านวนมากตองถูกคุกคาม และถูกละเมิด
เสรภีาพสวนบุคคล ในจํ านวนคนเหลานี้เปนที่นาประหลาดใจที่ไดพบชื่อชาลี แชปปลิน ดาราตลก
เรืองนาม วอลท ดิสนีย นักสรางภาพยนตรผูยิ่งใหญ และโรเบิรต ออปเปนไฮเมอร (Robert 
Oppenheimer) นักฟสิกสผูมีบทบาทสํ าคัญในการผลิตระเบิดปรมาณูที่ใชถลมเมืองฮิโรชิมาและ 
เมื่อนางาซาก ิสวนขาราชการกระทรวงตางประเทศ (ซ่ึงเปนเปาหมายแรกของลัทธิแมกคารธี) ที่ถูก 
‘หางเครื่อง’ จนถึงกับตองออกจากราชการ และประสบชะตากรรมตางๆนานา สวนใหญเปน 
ขาราชการสังกัดกรมการตะวันออกไกล (Office of Far Eastern Affairs) และที่สํ าคัญไดแก จอหน 
สจวต เซอรวิส (John Siewart Service) และจอหน แพตตัน เดวีส (Johin Faton Davies)

ทั้งเซอรวิสและเดวีสตางเปนผูชวยและที่ปรึกษาคนสํ าคัญของนายพลโจเซฟ  
สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบัญชาการกองทหารอเมริกันในประเทศจีน ตั้งแตกอนที่รัฐบาล 
กกมินตั๋งจะพายแพพรรคคอมมิวนิสตในป 2492 ทั้งนายพลสติลเวลลและผูชวยคนสํ าคัญของเขา
ตางไดพบเห็นความชั่วรายตางๆของรัฐบาลกกมินตั๋ง และไดรายงานใหกระทรวงการตางประเทศ
อเมริกันไดทราบขอเท็จจริงตางๆตามที่ไดพบเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพยายามยํ้ าใหเห็นวา  
ในขณะที่ประชาชนชาวจีนสวนใหญตองประสบความอดอยากทุกขยาก คณะบุคคลในรัฐบาล 
กกมนิตัง๋กลับเสพสุขจากการฉอราษฎรบังหลวง โดยไมคํ านึงถึงประโยชนสุขของประชาชนแมแต
นอย รายงานเหลานี้ยังความไมพอใจแกกลุมฝายขวาในสหรัฐอเมริกาเปนอันมาก เมื่อรัฐบาลจีน
คณะชาติตองพายแพพรรคคอมมิวนิสตในป 2492 โจเซฟ อัลซอป (Joseph Alsop) ไดเขียนบทความ
ขนาดสามตอนจบชื่อเร่ือง “Why We Lost China” ตพีิมพในหนังสือพิมพ Saturday Evening Post
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ของพรรครีปบลิกัน โดยเสนอความเห็นวา ความพายแพของรัฐบาลจีนคณะชาติมีสาเหตุสืบเนื่อง 
มาจากการที่รัฐบาลอเมริกัน (ซ่ึงในขณะนั้นเปนรัฐบาลดีโมแครต) มิไดใหความชวยเหลือแกรัฐบาล
กกมินตั๋งมากเทาที่ควร และกลาวเปนนัยๆวา นโยบายดังกลาวนี้เกิดจากอิทธิพลของนายพล 
สติลเวลล และนายจอหน แพตตัน เดวสี ผูซ่ึงตอตานเจียงไคเช็ค และเปน ‘แนวรวม’ ของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีน แมกคารธีไดฉวยโอกาสหยิบประเด็นนี้ขึ้นมากลาวหาวา ผูที่มีบทบาท
ในการกํ าหนดนโยบายตางประเทศ อเมริกันเปน ‘แนวรวม’ ของคอมมิวนิสต แตแมกคารธีก็ไปไกล
เกินกวาที่อัลซอปจะรวมสังฆกรรมดวยได จนตองลุกขึ้นมาทัดทานการกระทํ าของแมกคารธีใน 
ภายหลัง กระนั้นก็ตามสถานการณก็ลุกลามจนยากแกการแกไข ขาราชการตางประเทศตองประสบ
ชะตากรรมตางๆ นานา และจอหน แพตตัน เดวสี ตองถูกไลออกจากราชการ ทั้งๆที่เขามีทางเลือก 
ทีจ่ะลาออก และยอมรับบํ าเหน็จบํ านาญ แตเดวสีกด็ื้อแพงอยูรับราชการตอเพื่อใหถูกไลออก ทั้งนี้ 
กเ็พราะเขาถือวา ตนมิไดมีความผิดแตประการใด

ใครก็ตามที่ไดพบปะและรูจักจอหน แพตตัน เดวีส ตางก็ยอมรับความฉลาด 
ปราดเปรือ่งของเขา และในบัดนี้คนเปนจํ านวนมากตางก็ลงความเห็นวา หากมิใชเปนเพราะมรสุม 
การเมือง อันเกิดจากลัทธิแมกคารธีแลว เดวีสและลูกนองคนอื่นๆของนายพลสติลเวลล ในประเทศ
จนี ซ่ึงลวนแตเปนคนฉลาดและรอบรูทั้งสิ้น คงจะไดมีโอกาสในการกํ าหนดนโยบายตางประเทศ
อเมริกันในดานอาเซีย และคงจะไมปลอยใหการดํ าเนินนโยบายเกี่ยวกับจีนและเวียดนามเปนไป
อยางผิดพลาดเปนเวลานานถึงสองทศวรรษเศษ เชนนี้

ปูของจอหน แพตตนั เดวสี เปนชาวเวลสที่อพยพไปอยูในสหรัฐอเมริกา สวนพอ
ของเขาก็เปนมิชช่ันนารีที่เดินทางไปเผยแพรคริสตศาสนาในประเทศจีน ดวยเหตุนี้เอง จอหน  
แพตตัน เดวสี จงึเตบิใหญในประเทศนั้นในระหวางที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เขาไดเรียนรูชีวิต
ของชาวจีน ไดคลุกคลีกับลูกจีน และไดเรียนรูที่จะรักเมืองจีน โดยที่ความรักนั้นมิไดเกิดจาก 
พื้นฐานแหงความงมงาย เพื่อนที่เติบโตใหญมาดวยกันในประเทศจีนคนหนึ่ง เปนลูกของไมเคิล  
โบโรดิน (Michael Borodin) ซ่ึงสหภาพโซเวียตสงไปชวยเหลือขวนการคอมมิวนิสตในประเทศนั้น 
และหลายคนไดกลายเปนผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตจีนในเวลาตอมา เดวีสตระหนักดีวา พื้นฐานทาง
ดานจารตีประเพณีและวัฒนธรรมของจีนนั้นแตกตางจากตะวันตกโดยสิ้นเชิง และเห็นวา การที่บิดา
มารดาของเขาอุทิศชีวิตในการเผยแพรคริสตศาสนาในประเทศนั้นเปนเรื่องที่เสียเวลาเปลา เพราะถึง
อยางไรคริสตศาสนาก็เปนสิ่งแปลกแยกสํ าหรับสังคมจีน ความรูสึกดังกลาวนี้ไดติดตัวเขาไป 
จนกระทัง่เตบิใหญ แตการเติบใหญในสังคมจีนไดชวยใหเดวีสมีทัศนะตอเมืองจีนที่แตกตางไปจาก
คนทัว่ไป และเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพขาราชการทางการทูตในภายหลัง
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หากจะวดักันดวยมาตรฐานตะวันตก จอหน แพตตัน เดวีสเปนปญญาชนเสรีนิยม        
ทศันคตแิบบเสรีนิยมของเขามิไดเกิดจากการสั่งสมในระหวางที่เติบใหญเปน ‘คนนอก’ ในสังคมจีน 
เทานั้น หากทวายังเกิดจากการศึกษาในวัยหนุม ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซินอีกดวย ในเวลานั้น 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเพิ่งเริ่มทดลองจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร อันเกิดจากการริเร่ิมของ 
นกัการศึกษาคนสํ าคัญชื่อ อเล็กซานเดอร ไมเกิลจอหน (Alexander Meiklejohn) จดุมุงหมายอยูที่
การฝกฝนใหคนใจกวาง ปที่หนึ่งใชไปในการศึกษาอารยธรรมกรกี และปที่สองใชไปในการศึกษา
อารยธรรมอเมริกันในครสิตศตวรรษที่ 19 เพื่อจะไดเปรียบเทียบอารยธรรมทั้งสอง ระบบการศึกษา
ดงักลาวนีฝ้กฝนใหนักศึกษาไดพัฒนาความคิดความอาน และพิเคราะหพิจารณาปญหาตางๆ ในแง
ของอารยธรรมแหงมนุษยชาติ มากกวาที่จะยึดผลประโยชนของรัฐบาลเปนสํ าคัญ เพราะถึงอยางไร
รัฐบาลเมื่อมีวันเถลิงอํ านาจก็มีวันสิ้นอํ านาจ แตอารยธรรมยังคงมีสืบตอไป ระบบการศึกษา 
ดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหเดวีสมีความคิดแบบเสรีนิยมเทานั้น หากทวายังทํ าใหเขามีสํ านึกทาง
ประวัติศาสตรอีกดวย เดวีสมีความสุขกับการศึกษาตลอดระยะเวลาสองปที่อยู ที่มหาวิทยาลัย 
วิสคอนซิน และหลังจากนั้นเขาไดใชเวลาอีกหนึ่งปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเยนชิง (Yenching 
University) ระหวางนัน้ เขาไดใชชีวิตตระเวนไปยังดินแดนตางๆ ของประเทศจีน และไปไกลถึง
มองโกเลยี จากนั้นจึงเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาและศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เดวีสเขารับ
ราชการกระทรวงการตางประเทศหลังจากสํ าเร็จการศึกษา และในป 2476 เขาก็ถูกสงไปประจํ า
ประเทศจนี และทํ างานอยูในประเทศนั้นเปนเวลาเกือบ 12 ป จนถึงป 2488 (ในระหวางนั้นเขาถูก
เรียกตัวกลับไปทํ างานที่วอชิงตันเพียง 2 ป)

ในชวงสองปแรกที่เดวสี ท ํางานประจํ าอยูในประเทศจีน เขาไดใชเวลาศึกษาภาษา
วฒันธรรมและประวัติศาสตรจีนอยางลึกซึ้งมากขึ้น ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง เขาไดมีโอกาสรูจักกับ
จอหน แฟรแบงก (John K. Fairbank) ซ่ึงก ําลังศึกษาปริญญาเอก (และในปจจุบันเปนผูเชี่ยวชาญ
บูรพาคดีคนสํ าคัญในวงวิชาการอเมริกัน) เขาไดสนิทชิดเชื้อกับผูส่ือขาว อเมริกันหลายคน ใน
จ ํานวนนี้ก็มี เอ็ดการสโนว (Edgar Snow) ฮาโรลด ไอแซกส (Harold Isaacs) ธีโอดอร ไวท 
(Theodore H. White) และอีริค เซวาไรด (Eric Sevareid) รวมอยูดวย ผูส่ือขาวอเมริกันเหลานี้มักจะ
หาโอกาสคลุกคลีกับเขาเสมอ เพราะไดประโยชนจากความฉลาดปราดเปรื่องและความรอบรู 
ของเขา

ประสบการณและความรอบรูทํ าใหเดวีสสามารถคาดการณไดอยางถูกตองวา  
รัฐบาลเจียงไคเช็คจะไปไมรอด และสหรัฐอเมริกาจะไมสามารถเปลี่ยนแปรกระแสธารแหง 
ประวัติศาสตรจีนได อยางดีที่สุดที่รัฐบาลอเมริกันจะทํ าไดก็คือ พยายามติดตามการเปลี่ยนแปลง
สถานการณของการเมืองในประเทศจีนอยางใกลชิด และไมปฏิบัติการใดๆในอันที่จะผลักดันพรรค
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คอมมิวนิสตจีนใหเขาไปสูเงื้อมเมือของสตาลิน มิฉะนั้นแลวหากพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนฝาย 
ก ําชยัชนะแลว รัฐบาลอเมริกันจะประสบความยากลํ าบากในการดํ าเนินนโยบายตางประเทศ เดวีส
เองพยายามผลักดันใหผูนํ าอเมริกันไดพบปะกับผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตจีน ทั้งนี้เพื่อรัฐบาลอเมริกัน
ไดมีโอกาสรับฟงเหตุผลทั้งสองดาน แตก็ไมสํ าเร็จ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนพรอมที่
จะสงโจวเอนไล เดินทางไปสหรัฐอเมริกา แตรัฐบาลอเมริกันก็ไดละทิ้งโอกาสทองดังกลาวนี้เสีย 
และในทีสุ่ดพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ถูกผลักดันไปสูเงื้อมมือของสหภาพโซเวียต กระนั้นก็ตามเดวีส
ก็ยังรูสึกวา จีนคอมมิวนิสตจะไมสามารถสมัครสมานสามัคคีกับสหภาพโซเวียตไดนานนัก ทั้งนี้
เนือ่งจากจีนมีพื้นฐานทางอารยธรรมของตนเอง ซ่ึงหยั่งรากลึกมาเปนเวลานานนับศตวรรษ สังคมที่
มีลักษณาการดังกลาวนี้ยอมยากที่จะยอมรับจารีตประเพณี วฒันธรรมและระบบความคิดของสังคม
อ่ืนไดโดยงาย ระบบทุนนิยมที่จะนํ าไปสูจีนยอมแตกตางไปจากระบบทุนนิยมที่เปนอยูในประเทศ
ตะวันตก และทํ านองเดียวกัน ลัทธิมารกซิกมที่จะนํ าไปใชในประเทศจีนยอมตองมีการประยุกต 
ดดัแปลงใหเหมาะสมกับสังคมจีน เดวีสจงึคาดการณวา มิชามินานการดื่มนํ้ าผ้ึงพระจันทรระหวาง
จนีคอมมิวนิสตกับสหภาพโซเวียตจะกลับกลายเปนนํ้ าผ้ึงขม

ธีโอดอร ไวท นักหนังสือพิมพชาวอเมริกันผูมีช่ือเสียง ยังคงจดจํ าเหตุการณ 
ตอนหนึ่งอยางมิลืมเลือนวา ในเดือนตุลาคม 2487 เดวีสเดินทางไปยังฐานทัพของพรรคคอมมิวนิสต
จนี ณ มณฑลเยนอาน พรอมกับนักหนังสือพิมพอเมริกันกลุมหนึ่ง เพื่อหยั่งทาทีและความคิดของ 
ผูน ําจีนคอมมิวนิสต ในการรับประทานอาหารกลางวันกับเฉนเฉียะกาง (Ch’en Chai-K’ang) ในวัน
หนึ่ง เดวีสพยายามตั้งคํ าถามรุกเราและคาดคั้นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจีนคอมมิวนิสตกับ 
สหภาพโซเวียตเพราะเขามั่นใจวา ความแตกตางในดานอารยธรรมระหวางชาติทั้งสองจะทํ าให
ประเทศทั้งสองไมสามารถดํ ารงสัมพันธไมตรีอันดีงามไดอยางยั่งยืน แมวาเฉนเฉยีะกางจะพยายาม
ยนืยันวา สหภาพโซเวยีตกับจีนจะไมมีวันเปนศัตรูกันก็ตาม บางทีแลวเดวีสอาจมีสายตาอันยาวไกล 
ไมเฉพาะแตเมื่อเทียบกับผูนํ าจีนคอมมิวนิสตเทานั้น หากยังรวมถึงผูนํ าอเมริกันอีกดวย เพราะ 
ในเวลาตอมารัฐบาลอเมริกันก็ยังไมเชื่อวา ความขัดแยงระหวางจีนคอมมิวนิสตกับสหภาพ 
โซเวียตจะเกิดขึ้น ทั้งๆที่ความขัดแยงดังกลาวไดเกิดขึ้นแลว ซ่ึงยังผลใหการดํ าเนินนโยบายตาง
ประเทศของรัฐบาลอเมริกันเปนไปอยางผิดพลาดเปนเวลานานกวาสองศตวรรษ

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ทางการทูตของรัฐบาลอเมริกันในประเทศจีน จอหน  
แพตตัน เดวสี พยายามสรางสายสัมพันธกับผูนํ าจีนคอมมิวนิสต ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหว และหาขาวสารไดอยางใกลชิด แตความสัมพันธที่เขามีกับผูนํ าจีนคอมมิวนิสตกลับ
กลายเปนหอกทิ่มแทงเขาในภายหลัง เขาถูกกลาวหาวาใหความเห็นอกเห็นใจพรรคคอมมิวนิสต
มากจนเกินไป และเปนตนเหตุใหรัฐบาลอเมริกันมิไดใหความชวยเหลือรัฐบาลกกมินตั๋งเทาที่ควร 
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เมื่อความขัดแยงระหวางนายพลสติเวลลกับจอมพลเจียงไคเช็ค และระหวางจอมพลเจียงไคเช็คกับ
เหมาเจอตุง ปรากฏเดนชัดขึ้น ประธานาธิบดีรูสเวลลไดสง แพทริก เฮอรเลย (Patrick Hurley) เปน
ตวัแทนไปเจรจาเพื่อประสานรอยราว แตความพยายามดังกลาวนี้ก็ลมเหลวโดยสิ้นเชิง สวนสํ าคัญ
เกิดจากตัวเฮอรเลยเองขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมจีน แตเฮอรเลยก็พยายามปกปด 
ขอบกพรองของตัวเอง และโยนความผิดไปใหเดวีส  พรอมทั้งกลาวหาวาเดวีสเปนคนทรยศตอชาติ

จอหน แพตตัน เดวสี (และผูเชี่ยวชาญเรื่องเมืองจีนคนอื่นๆ) ถูกสอบสวนในป 
2491 และถูกสอบสวนติดตอกันเปนจํ านวน 9 คร้ัง จนถึงป 2497 แมวา อะเวอรเรลล ฮารริแมน 
(Averell Harriman) เจานายของเขาที่กระทรวงตางประเทศจะเขาขางเขาอยางเต็มที่ และมิตรสหาย
อยางเชน ธีโอดอร ไวท จะใหการเปนพยานใหแกเขา แตกระแสการเมืองขวาจัดก็พัดแรง ประกอบ
กบัการกระพือโรคกลัวคอมมิวนิสตโดยแมกคารธี ในที่สุดชีวิตทางการทูตของเดวสีก็ส้ินสุดลง นาย
จอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในเวลานั้น 
ไดบอกผานลูกนองใหเดวีสลาออกจากราชการ เพื่อวากระทรวงตางประเทศจะไดไมเสียหนา และ 
เดวีสจะไดรับบํ าเหน็จบํ านาญดวย แตเดวีสก็ดื้อแพงไมยอมลาออก เพราะถือวาตนไมมีความผิด  
ในทีสุ่ดจงึถูกไลออกโดยมิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ ในทันทีที่ลงนามในคํ าสั่งไลเดวีสออกจากราชการ 
ดัลเลสไดบอกผานลูกนองของตนวา เขายินดีเขียนจดหมายรับรองใหเดวีสหางานใหม หากเดวีส
ตองการ แตถึงตอนนั้นเดวีสก็ไมแยแสเสียแลว เพราะไดตัดสินใจเรียบรอยแลววาจะอพยพไปอยู
ตางประเทศ

กอนจะจากประเทศบานเกิดเมืองนอนไป เดวีสไดเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการ
ทีส่อบสวนเขา โดยมีความตอนหนึ่งวา

“…เมื่อเจาหนาที่การตางประเทศลงความเห็นวา นโยบายหนึ่งนโยบายใดขัดตอผลประโยชน
ของประเทศชาติ เขายอมไมจํ าเปนตองรับผิดชอบตอเหตุการณที่กํ าลังเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวา ความรับผิดชอบ 
สูงสุดยอมอยูที่เจาหนาที่ระดับสูงในกระทรวงตางประเทศ ยิ่งกวานั้นความคิดเห็นของเขาอาจไมถูกตอง อาจถูก
เขาใจผิด หรืออาจถูกกลาวอางอยางผิดๆ ดวยเหตุนี้วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดที่ขาราชการพึงกระทํ าในสถานการณ
เชนนี้ก็คือ การปดปากเงียบ หรือมิฉะนั้นก็อาจเปดปากพูดในเรื่องที่ไมเห็นดวย และเสนอแนะแนวนโยบายอื่นๆ 
โดยที่วาจักตองมีภาระการเสี่ยงสวนบุคคลอยางรายแรงจากการกระทํ าดังกลาว แตขาพเจาก็เปดปากพูด…”

จอหน ฟนนีย (John Finney) แหงหนังสือพิมพ New York Times กลาวถึง 
เหตุการณคร้ังนั้นหลังจากที่เดวีสถูกไลออกจากราชการประมาณ 15 ปวา ความผิดอันเดียวของ 
จอหน แพตตัน เดวสีกค็อื เขามีสายตาอันยาวไกลเกินไปและซื่อสัตยเกินไปในการรายงานขาวจาก
เมืองจีน ถาหากการรายงานขาวอยางซื่อสัตยถือเปนความผิด เราก็ยอมไมสามารถคาดหวังไดวา  
ตอแตนี้ไปจะมีเจาหนาที่การตางประเทศสักกี่คนที่จะกลารายงานขาวอยางเที่ยงตรง การไลเดวีส 
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ออกจากราชการไดมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศอยางมาก และเปน
สาเหตุสวนหนึ่งที่ทํ าใหการดํ าเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันในเวลาตอมาเปนไป 
ดวยความผิดพลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการรายงานขาวเท็จเพื่อเอาใจผูมีอํ านาจทางการเมือง และการ
รายงานขาวเพื่อใหสอดคลองกับกระแสการเมืองภายในประเทศ ไดมีผลใหการดํ าเนินนโยบาย 
เกี่ยวกับเวียดนามตองประสบกับความหายนะในที่สุด (กรณีของไทยที่อาจเทียบเคียงกับกรณีของ 
เดวสีกค็ือ การปลดนายอานันท ปนยารชนุ ออกจากตํ าแหนงปลัดกระทรวงการตางประเทศเมื่อป 
2519)

จอหน แพตตัน เดวสี ประจํ าอยูประเทศจีนจนถึงป 2488 หลังจากนั้นก็ถูกยายไป
อยูนครเบอรลิน แตในระหวางที่ถูกสอบสวนในขอหาทรยศตอชาติ เขาก็ถูกยายไปอยูประจํ า
ประเทศเปรู ดังนั้น เมื่อเดวีสถูกไลออกจากราชการ เขาจึงพาครอบครัวอพยพไปตั้งรกราก 
ในประเทศนั้น ที่นั่นเขาหาเลี้ยงชีพดวยการกอตั้งโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แมจะไมสันทัดในการ
ประกอบธรุกจิ แตก็มีรายไดเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก 7 คน แมจะคอนขางกระเบียดกระเสียนก็ตาม  
เดวีสมิไดเสียเวลาโศกเศรากับอดีต เพราะอดีตเปนสิ่งที่ตายแลวสํ าหรับเขา เขาหยิ่งเกินกวาที่จะ 
รับฟงความเห็นอกเห็นใจจากผูใด มิตรสหายที่รูจักเขาดีตางประจักษในความขอนี้ การใชชีวิตใน
เปรเูปนไปอยางสันโดษ เขาตอนรับมิตรสหายเฉพาะที่สนิทสนมดวยเทานั้น ในจํ านวนนี้ก็มี จอหน 
สจวต เซอรวิส ผูรวมงานของเขาในประเทศจีน อีริก เซวาไรด นักหนังสือพิมพผูเคยไปสื่อขาวใน
ประเทศจีน และ ซี.เจ. เปา (C.J. Pao) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํ าประเทศเปรู 
ซ่ึงเปนเพื่อนนักเรียนในวัยเด็ก

เดวีสเฝาติดตามการเมืองอเมริกันหลังยุค หมอผีครองเมือง อยางใกลชิด เขายังหวัง
ที่จะกลับไปสูบานเกิดเมืองนอน อยางนอยที่สุดก็เพื่อใหลูกๆไดเห็นปตุภูมิ และเพื่อกูช่ือเสียงของ
ตนกลับคืนมา ประกายแหงความหวังเริ่มทอแสงเมื่อจอหน เอฟ. เคนเนดี้ กาวขึ้นสูตํ าแหนง
ประธานาธิบดี และ ดนี รัสก (Dean Rusk) เพือ่นคนหนึ่งของเขาไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศ แตยุคของเคนเนดี้ก็ผานพนไป โดยที่ไมมีใครชวยกูช่ือเสียงใหเขาอยางจริงจัง ในป 
2507 เขาจึงพาครอบครัวกลับสหรัฐอเมริกา และแตงตั้งทนายความคนหนึ่งชื่อ วอลเตอร เซอรเรย 
(Walter Surray) ใหท ําหนาที่พิสูจนความบริสุทธิ์ของเขา และแลวในกลางป 2511 ซ่ึงเปนปลายยุค
ของประธานาธิบดีจอหนสัน การกอบกูช่ือเสียงก็ประสบผลสํ าเร็จ หลังจากที่ตองรับเคราะหกรรม
อยูถึง 14 ป

เมื่อประธานาธิบดีนิกสันสถาปนาความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก
คร้ังหนึ่ง จอหน แพตตัน เดวสี กไ็ดรับการกลาวขวัญถึงในฐานะผูที่อยูในการขายไดรับการพิจารณา
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แตงตัง้เปนเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศนั้น สังคมอเมริกันเริ่มยอมรับเขามากขึ้น งานเลี้ยง
สังสรรคที่เขาจัดขึ้น ซ่ึงแตเดิมผูที่ไดรับเชิญประมาณครึ่งหนึ่งมักจะตอบปฏิเสธที่จะไปรวม บัดนี้ 
มผูีคนไปรวมอยางหุนหนาฝาคั่ง อยางไรก็ตาม เขาเริ่มรูสึกเบื่อหนายสังคมที่มีแตคนสวมหนากาก
เขาหากัน ในที่สุด  เดวีสจงึพาครอบครัวอพยพไปอยูประเทศสเปนตั้งแตป 2514

การเมืองยุค ‘หมอผีครองเมือง’ เปนประวัติศาสตรชวงที่แสนอัปยศของสหรัฐ
อเมรกิา ใครเลยจะนึกวา ประเทศที่เปนผูนํ าของคายเสรีประชาธิปไตยและประเทศที่โออวดอยูเสมอ
วามีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว จะมีอุบัติการณอันสาสะพึงกลัวเชนนี้ บทเรียนจากประวัติศาสตรบทนี้ 
นาจะสอนใหมนุษยชาติไดเรียนรูวา ความเชื่อที่เกิดจากความงมงายนั้นสามารถกอใหเกิดหายนภัย
ไดมากมายเพียงใด แตบางทีแลวมนุษยชาติอาจจะยังคงตองเรียนรูบทเรียนบทนี้ซ้ํ าแลวซ้ํ าเลา เพราะ
อุบัติการณทํ านองเดียวกับที่เกิดขึ้นในยุค ‘หมอผีครองเมือง’ ยังคงปรากฏตอมาในสังคมประเทศ
ตางๆ แมแตในประเทศไทยเองก็ตาม
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