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ใครที่ทราบขาวเรื่องนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย Kevin Rudd ตกเกาอ้ีอยางรวดเร็วเมื่อ 
ปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมาคงแปลกใจเหมือนผมวามันเปนไปไดอยางไร  จากคนที่ไดรับความ 
นิยมจากประชาชนอยางสูงมากเปนประวัติศาสตรเมื่อสองปกอนหนา  จะมีคะแนนนิยมตกลงได 
อยางรวดเร็วทั้งที่ไมไดมีเรื่องอ้ือฉาวคอรัปชั่นหรือชูสาวแตอยางใด  จู ๆ ก็ลาออกอยางไมคาดฝน 
และออสเตรเลียก็ไดนายกรัฐมนตรีคนใหมเปนผูหญิงคนแรกในประวัติศาสตรเสียดวย 

Kevin  Rudd  ปจจุบันอายุ 53 ปเทานั้น     เปน ส.ส.ครั้งแรกในป 1998 หรือเมื่อ 
12 ปกอนเขามีประวัติสวนตัวที่นาสนใจมาก     เขาเปนชาวรัฐ Queensland  เปนลูกเกษตรกร 
เมื่ออายุ 5 ขวบก็เปนไขรูมาติก    ซึ่งสรางความเสียหายใหหัวใจของเขาจนตองผาตัดลิ้นหัวใจ 
ครั้งใหญในเวลา 12 ปตอมา 

พอเขาตายเมื่ออายุ 11 ปเทานั้น      ชีวิตครอบครัวยากจน  อยูรอดมาไดดวยการ 
ดูแลจากโบสถคาทอลิก      เมื่อแมของเขากลับไปเรียนพยาบาลอีกครั้งชีวิตก็ดีขึ้นพรอมกับ 
ความกาวหนาในดานการศึกษาและความสามารถในการพูด      เขาเรียนมหาวิทยาลัยอันมีชื่อของ 
ออสเตรเลียคือ ANU (Australian National University)  ใน Canberra  และเรียนจบดวยเกียรตินิยม 
อันดับหนึ่งในดาน Asian Studies วิชาเอกของเขาคือภาษาจีนและประวัติศาสตรจีน 

Rudd พูดภาษาจีนไดคลองแคลว (มีชื่อเปนภาษาจีนวา Lù Kèwen) อยางชนิดที่ไมมี 
ผูนําในโลกตะวันตกคนใดสามารถทําได    เขารับราชการในกระทรวงการตางประเทศในป 1981 โดย 
ประจําในสถานทูตในประเทศสวีเดนและจีน 

เมื่อกลับมาออสเตรเลียในป 1988  เขาเปนหัวหนาทีมบริหารของหัวหนาฝายคานใน 
รัฐ Queensland  และตอมาไดเปนเลขาธิการของ Premier  (เสมือนเปนนายกรัฐมนตรีของรัฐ) 
เมื่อเจานายของเขาแหงพรรค Labor ชนะเลือกตั้ง  เมื่อเจานายแพเลือกตั้งในป 1995 เขาก็ออกมา 
เปนผูเชี่ยวชาญดานจีนของบริษัทที่ปรึกษา KPMG  ของออสเตรเลีย       ในป 1998 ก็ลงสมัครรับ 
เลือกตั้งและไดรับเลือกเปน ส.ส. ตั้งแตนั้นเปนตนมา



- 2 - 

Rudd เปนผูมีวิสัยทัศนดานการตางประเทศอยางเปนที่ยอมรับ  เขาเปนที่นิยมใน 
พรรค Labor สูงขึ้นเปนลําดับ      จนคะแนนนิยมของเขาไลบี้และแซงหนา Kim Beazley (ปจจุบันเปน 
ทูตออสเตรเลียประจําสหรัฐอเมริกา) หัวหนาพรรค Labor  และเปนหัวหนาฝายคาน  จนในป 2006 
Beazley  ตองประกาศใหมีการลงคะแนนเลือกหัวหนาพรรคคนใหมโดยกรรมการพรรคตาม 
ธรรมเนียม  Rudd ซึ่งปฏิเสธลงแขงขันกับ Beazley มาครั้งหนึ่งในป 2005 เพราะอยูในกลุมเดียวกัน 
คราวนี้ประกาศลงแขงขันเปนหัวหนาพรรคคูกับ Julia Gillard  ส.ส.หญิงผูโดงดังในความสามารถซึ่ง 
สมัครในตําแหนงรองหัวหนาพรรค (จําชื่อคนนี้ไวดี ๆ นะครับ) 

ในเดือนธันวาคม 2006  กรรมการพรรค Labor  ก็ลงคะแนนกันและ Rudd  ก็ชนะ 
Beazley ไดเปนหัวหนาพรรค Labor คนใหม  และ Julia Gillard ก็ไดรับเลือกเปนรองหัวหนาพรรคโดย 
ไมมีใครแขงขันดวย 

ปญหาของพรรค Labor ก็คือตองเปนรัฐบาลใหไดโดยชวงชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
กลับคืนมาจาก John Howard แหงพรรค Conservative ที่ไดเปนนายกรัฐมนตรีเปนเวลาตอเนื่องกัน 
11 ป โดยตองชนะไดจํานวน ส.ส.มากที่สุดจากการเลือกตั้งปลายป 2007 

ในที่สุด Kevin Rudd ก็สามารถนําพรรค Labor ชนะพรรคคูแขงไดอยางชนิดขาดลอย 
พรรค Labor ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากวางเวนไปเปนเวลานาน  Rudd ไดเปน 
นายกรัฐมนตรี  และ Julia Gillard ไดเปนรองนายกรัฐมนตรี 

ในชวงป 2005-2007 ชื่อของนักการเมืองพรรค Labor 3 คน คือ Beazley,      Rudd, 
Gillard  แขงขันสูสีกันมาตลอด  Beazley เปน ส.ส.มากวา 30 ป  ตองสูกับดาวรุงมาแรง 2 ดวงที่ 
ไดเปน ส.ส.พรอมกันยังไมถึง 10 ป  ในที่สุด Beazley ก็หลุดออกไปจากวงโคจรโดยมี 2 ดาวรุงนี้มา 
แทนที่ 

ในเดือนธันวาคม 2007  Rudd ก็ไดเปนนายกรัฐมนตรีที่มีคะแนนนิยมสูงล่ิวถึงรอยละ 
70  เขาลงนาม Kyoto Protocol  สัญญาเรื่องควบคุมกาซคารบอน  มีนโยบายรักษาสิ่งแวดลอม 
เพิ่มประชากรใหมากขึ้นดวยการรับคนอพยพ  ตัดทอนรายจายที่ไมจําเปน      ถอนทหารจาก 
สงครามอิรัก  ฯลฯ 

ตลอดเวลา 2007-2009  Rudd  มีบทบาทระหวางประเทศอยางโดดเดนในเรื่อง 
นโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศของภูมิภาค     สื่อและผูคนตางชื่นชมเขา  อยางไรก็ 
ดีนับตั้งแตตนป 2010 เปนตนมา  ความนิยมของเขาก็ลวงหลนอยางนาใจหายจนถึงเพียงรอยละ 37 

เมื่อถูกวิจารณมากเรื่องขั้นตอนการลดคารบอนที่เขาเสนอ (ลดคารบอนหมายถึงลด 
การผลิตของประเทศ     เพิ่มตนทุนการผลิต)  เขาก็เปลี่ยนใจขอเลื่อนกําหนดออกไป     ผูคนวิจารณ
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เขาเรื่องการผอนปรนผูอพยพผิดกฎหมายทางเรือ  เรื่องจัดการกระตุนเศรษฐกิจสูวิกฤติโลก 
(โดยแทจริงแลวเขาทําไดดีจนออสเตรเลียถูกกระทบไมมาก)  การเปนเผด็จการทางความคิด  และสิ่ง 
ที่เขาโดนหนักที่สุดก็คือเมื่อเขาไปแตะผลประโยชนในเรื่องเหมืองแร  Rudd เสนอใหมีการเก็บภาษี 
ใหมที่เรียกวา “Super” Profits Tax จากอุตสาหกรรมเหมืองแรในอัตรารอยละ 40 ของกําไร 

ตลอดวันที่ 23 มิถุนายน 2010 “ผูใหญ” ของพรรค Labor ที่เปนหัวหนากวนตาง ๆ มี 
การหารือกันอยางลับ ๆ เพื่อจะ “เชือด” Rudd  เพราะเกรงวาหากเก็บไวก็มีโอกาสทําใหพรรคแพ 
เลือกตั้งที่จะมีข้ึนในปลายป 2010  บวกกับพลังหนุนจากกลุมผลประโยชนใหญที่ไมเอาเขาแลว 

ในตอนสี่ทุมครึ่งของวันนั้น  Rudd ก็ประกาศวาจะเปดใหมีการแขงขันเลือกหัวหนา 
พรรค (ซึ่งก็จะเปนนายกรัฐมนตรีคนใหมนั่นเอง) ในวันรุงขึ้นโดยการลงมติของกรรมการพรรค 115 คน 
ในตอนแรกเขายืนยันวาจะลงแขงขันดวย    อยางไรก็ดีไมกี่ชั่วโมงกอนที่จะมีการลงคะแนน  เขาก็ 
ปฏิเสธ     ดังนั้นคนเดียวที่ลงแขงขันคือรองหัวหนาพรรคและรองนายกรัฐมนตรีของเขา คือ Julia 
Gillard จึงชนะไปอยางขาดลอยเพราะไมมีคูแขง  ไดเปนนายกรัฐมนตรีคนใหมของออสเตรเลีย 

ผูคนตกใจและแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พอควร   เพราะไมนึกวาจะมี 
“การเชือด” กันเร็วและหนักขนาดนี้  ที่เรียกวา “เชือด” ก็เพราะคนที่มาแทนนั้นเชื่อกันวามีบทบาท 
พอควรในการผลักดันตนเองขึ้นมาแทน  ถึงแมวาจะอยูในกวนเดียวกันมากอนก็ตามที 

Gillard  เกิดในอังกฤษและอพยพมาออสเตรเลียเมื่ออายุได 5 ขวบ เนื่องจากเธอเปน 
โรค Bronchopneumonia  ซึ่งหมอแนะนําใหอยูในถิ่นที่มีอากาศอุนกวาที่อังกฤษ  ครอบครัวเธอตั้ง 
รกรากที่เมือง Adelaide ในรัฐออสเตรเลียใต      ปจจุบันเธอมีอายุ 49 ป    เปนหญิงผูมีความสามารถ 
สูงทั้งในดานการบริหาร    การพูด  โตวาที  ผลักดานกฎหมาย  การจูงใจผูคน  การสื่อสาร 
ฯลฯ    จนเปน ส.ส.เพียง 12 ป ก็ไดเปนนายกรัฐมนตรี 

เธอเรียนที่ University  of  Adelaide  แตมาจบปริญญาตรีดานกฎหมายจาก 
University of Melbourne  เธอไตเตาขึ้นมาในเสนทางคลาย Kevin Rudd คือเปนหัวหนาทีมบริหาร 
ของผูนําฝายคานของรัฐ Victoria  และทํางานใหพรรค Labor  มายาวนาน    เคยเปนรัฐมนตรีเงา 
หลายกระทรวงในชวงที่พรรค Labor เปนฝายคาน 

Gillard หนาตาและบุคลิกดี  เปนโสด  เมื่อเปนบุคคลสาธารณะสื่อก็เปดเผยชื่อ 
แฟนเกาของเธอทั้ง 3 คน และแฟนคนปจจุบันที่อยูกินกันโดยไมจดทะเบียน     เธอใหสัมภาษณวาเธอ 
ไมเชื่อวาพระเจามีจริง    ไมถือวาตนเองมีศาสนาแตเคารพในความมีศาสนาของคนอ่ืน 

ผมคิดวาคนออสเตรเลียยังช็อกไมหายกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้  ยังไมยอย 
กับการเกิดเปนคนอังกฤษและมาเปนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย     แถมไมเชื่อวาพระเจามีจริง  ไมมี
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ศาสนา     ไมแตงงานแตมีเพื่อนใจ     บางคนบอกวาเปน “จอมเชือด”  “แทงขางหลัง”  ฯลฯ 
แลวแตจะวากันไป 

เอาไวปลายปนี้ที่มีเลือกตั้งใหญ     หากพรรค Labor ชนะไดกลับมา  คงไดมองเห็น 
กันวาเธอเปนนายกรัฐมนตรีตัวจริงกระมัง     ระหวางนี้บางคนมองวาเธอเปนเพียงตัวขัดตาทัพซึ่งดีกวา 
ได Rudd  เปนจอมทัพซึ่งจะนําไปสูความพายแพของพรรคอยางแนนอน 

เครื่องเคียงอาหารสมอง 
ขอเลือกภาษาอังกฤษบางคําเพื่อความโกเกจากหนังสือ The Words  You  Should 

Know to Sound Smart (2009)  โดย Robert W. Bly 
(1)  cache (KASH)  หมายถึงบางสิ่งที่แอบซอนหรือสะสมไว 
(2)  carouse  (Kuh-ROWZ)  หมายถึงมีสวนรวมกับการสังคมที่เสียงดังและคึกคักมี 

ชีวิตชีวา 
(3)  lassitude  (LAS-ih-tood)  หมายถึงการมีพลังหรือแรงจูงใจนอย หรือความ 

เหนื่อยหนาย 
(4)  nanosecond  (NAN-oh-sek-uhnd) หมายถึงชวงเวลาที่เทากับหนึ่งในพันลาน 

ของหนึ่งวินาที 
(5)  nemesis  (nem-UH-sis)  หมายถึงคูอริหรือฝายตรงขามซึ่งตนเองไมสามารถ 

เอาชนะได 
(6)  ungainly (un-gain-lee) หมายถึงอยางเชื่องชาและงุมงาม 
(7)  wunderkind (WUHN-der-kind) หมายถึงคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือ 

ในการกระทําคลายกัน    ในขณะที่มีอายุนอยเมื่อเทียบกับคนอ่ืน ๆ ที่ประสบ 
ความสําเร็จเชนกัน 
⊙.............................................................⊙ 

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
ความสุขของเด็กอยูที่เลน     ของหนุมสาวอยูที่รัก       ของกลางคนอยูที่งาน  และ 

ของคนแกอยูที่นึกความหลัง 
(คําพูดของ  Lucretius จาก “ฟนความหลัง”  โดย  เสฐยีรโกเศศ) 
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