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สารพัดเร่ืองของประธานาธิบดีโอบามาเป็นที่ทราบกัน

กว้างขวางอยู่แล้ว แต่มีอยู่เร่ืองหน่ึงท่ีดูเป็นเร่ืองแปลกที่
ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการสาบานตน
เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีอเมริกัน น่ันก็คือโอบามา
สาบานตนถึงสองคร้ังเพราะความผิดของ Chief Justice 
หรือประธานศาลฎีกา ผู้กล่าวนําคือสาบาน 

ใครที่ดูพิธีการสาบานตนของประธานาธิบดีโอบามาทาง
โทรทัศน์ในวันท่ี 20 มกราคม คงเห็นว่าพิธีน้ีกระทํากัน
อย่างเอิกเกริก มีคอนเสิร์ตและงานบอลล์ต่างๆ ที่เป็น
ทางการถึง 10 แห่ง ที่ประธานาธิบดีและภรรยาต้องไป
ร่วมตามประเพณีที่มีอย่างยาวนาน 

พิธีการสาบานตนน้ีมีผลทางกฎหมายเพราะทันทีท่ี
สาบานตนเมื่อเวลาเที่ยงวันของวันท่ี 20 มกราคม ก็
เป็นประธานาธิบดีตามกฎหมายทันที 

ทุกคร้ังนับตั้งแต่ ค.ศ.1789 เมื่อประธานาธิบดียอร์ช 
วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาสาบาน
ตนก็ไม่มีปัญหา แต่พิธีกรรมคร้ังน้ีของโอบามาเกิดเป็น
ปัญหาข้ึนมาในระหว่างการกล่าวคําสาบาน 

ใครที่อยู่ใกล้ชิดคงจะพอสังเกตเห็นว่ามันไม่เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน เพราะประธานศาลฎีกาสหรัฐ John Roberts 
ผิดพลาดอย่างไม่น่าเช่ือถึงแม้จะเป็นคําสาบานเพียง 35 
คําเท่าน้ัน แต่ผู้ทํางานใหญ่ท่านน้ีก็สร้างประวัติศาสตร์
ด้วยการกล่าวผิด 

พิธีการก็คือ ประธานาธิบดีผู้สาบานตนต้องยกมือขวาข้ึน
เหนือบ่าเล็กน้อย (ถึงแม้โอบามาจะถนัดซ้ายก็ตาม) 
เช่นเดียวกันกับประธานศาลฎีกาผู้กล่าวคําพูดนําดังที่
บัญญัติไว้ใน Section 1 ของ Second Article ของ
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ดังน้ี “I do solemnly 
swear that I will faithfully execute the office of  

 

 

 

 

President of the United States, and wii to the 
best of my ability, preserve, protect and defend 
the Constitution of the United States” 

ขอแปลเป็นไทยว่า “ข้าฯขอสาบานอย่างมั่นคงในคํากล่าว
ว่าจะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาอย่างซ่ือสัตย์ และจะใช้ความสามารถที่มี
อ ยู่ ทั่ ง หมด รักษา  เ ชิ ด ชู  คุ้ มครอง  และปกป้ อ ง
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา” 

นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันว่าประธานาธิบดียอร์ช 
วอชิงตัน แถมตอนท้ายด้วยคําพูดว่า So help me God 
(ขอพระเจา้จงได้โปรดช่วยด้วย) หรือไม่ 

ในการสาบานตนคร้ังแรกใน ค.ศ.1789 ประธานาธิบดี
ยอร์ช วอชิงตัน กระทําบนระเบียงของ Federal Hall 
ใน New York City 

ใน ค.ศ.1801 ประธานาธิบดีโทมัส เจ็ฟเฟอร์สัน เป็น
ป ร ะ ธ าน า ธิ บ ดี ค น แ ร กที่ มี ก า ร เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง เ ป็ น
ประธานาธิบดีกัน ณ เมืองหลวงแห่งใหม่คือกรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. 

การสาบานตนที่แปลกท่ีสุดคร้ังหน้ึงกระทํากันอย่าง
ฉุกละหุกบนเคร่ืองบินหลังจากท่ีประธานาธิบดีเคเนดี้ถูก
สังหารเสียชีวิตใน ค.ศ.1963 ผู้พิพากษาผู้กระทําพิธีเป็น
หญิง (คร้ังแรกด้วยท่ีเป็นหญิง) ช่ือ Sarah Hughes 
และผู้เข้าสาบานตนคือรองประธานาธิบดีลินดอน จอห์น
สัน 

ในการสาบานตนของโอบามาเขาขอใช้ไบเบิลเล่มเดียวกับ
ที่ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา คือ อับราฮิม 
ลินคอร์น ใช้ตอนสาบานตนเม่ือ 148 ปีก่อน ไบเบิลเล่ม
น้ีปกหุ้มด้วยหนังอย่างดี ขอบขลิบด้วยโลหะสีทอง 

ประธานาธิบดีหลายคนก่อนหน้า (รวมท้ัง Bush ผู้ลูก) 
นิยมใช้ไบเบิลเล่มท่ีประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตัน ใช้
สาบานตน (ดังท่ีเรียกกันว่า Washingtion Bible) เพ่ือ
ความขลังทางประวัติศาสตร์และเป็นวาทกรรมทาง



การเมืองอย่างหน่ึง แต่สําหรับโอบามาเขาขอใช้ 
Lincoln Bible เล่มที่ประธานาธิบดีผู้ปลดปล่อยทาสผิว
ดําเคยใช้ และเป็นนักการเมืองผู้มาจากรัฐเดียวกับเขาคือ
รัฐอิลลินอยส์อีกด้วย 

ปัญหาที่เกิดข้ึนในการสาบานตนคร้ังน้ีก็คือ ประธานศาล
ฎีกา John Roberts ได้กล่าวนําอย่างถูกต้องมาจนถึง
ตอนคําว่า faithfully ก็ตกคําน้ีไป โอบามารู้ว่าเกิดความ
ผิดพลาดข้ึน (ไม่รู้ว่าผู้กําลังจะเป็นประธานาธิบดีคิดว่า
ตนเองถูกลองของหรือเปล่า) จึงเงียบไม่กล่าวตาม จน 
John Roberts รู้ตัวจึงกล่าวย้อนไปเล็กน้อยและมีคําว่า 
faithfully ด้วยและดําเนินต่อไปจนจบ 

ใครๆ ก็คิ ดว่ า เ ร่ื องคงจบไปแล้ ว ถื อ ว่ า เ ป็น เกล็ ด
ประวัติศาสตร์สนุกๆ แต่นักกฎหมายของประธานาธิบดี
เกรงว่าอาจเป็นปัญหาต่อไปได้ หากมีผู้ใส่เสื้อแดง..เอ๊ย ผู้
สันทัดกรณีอ้างว่าคําสาบานไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
รั ฐธรรม นูญ  เ ร่ื อ ง ท้ั งหมดที่ ก ร ะ ทํ า ไป ในฐานะ
ประธานาธิบดีก็จะเป็นโมฆะไปทั้งหมด และจะปวดหัว
เป็นท่ีสุดในเชิงกฎหมาย จึงขอให้มีการสาบานตนอีกคร้ัง
ในวันรุ่งข้ึน 

โอบามาในฐานะนักกฎหมายเกียรตินิยมดีเด่นจากฮา
วาร์ดและอดีตอาจารย์สอนกฎหมายของมหาวิทยาลัยชิ
คาโกก็โอเคด้วย เพราะพอมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 
กุนซือกฎหมายของโอบามาบอกว่าการสาบานตนคร้ัง
แรกก็ใช้ได้แล้ว แต่เพ่ือกันเหนียวเน่ืองจากมีคําหน่ึงที่
หลุดออกไปจากการพูดนําของประธานศาลฎีกาคร้ังแรก
จนพิธีสาบานตนไม่เป็นปกติและคําสาบานน้ีถูกระบุไว้
อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาด้วย 

ที่เราสงสัยก็คือเมื่อยืนยันว่าการสาบานตนคร้ังแรกใช้ได้
แล้ว เหตุใดจึงกระทําพิธีสาบานตนอีกคร้ัง เ พ่ือกัน
เหนียวจริง? หรือเพ่ือสร้างฟุตโน้ตประวัติศาสตร์? ข้อมูล
ประกอบท่ีน่าสังเกตก็คือในตอนเช้าประธานาธิบดีได้ลง
นามใน Executive Order ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีออกโดย
ผู้บริหาร (คล้ายพระราชกําหนดของบ้านเรา) สั่งปิดค่าย
กักกันผู้สงสัยก่อการร้ายท่ี Guantanamo Bay ในคิวบา 
ภายในหนึ่งปีและเร่ิมสั่งถอนทหารออกจากอิรัก ส่วนพิธี
สาบานตนได้กระทําหลังจากการลงนามน้ันแล้วเล็กน้อย 

ในโลกตะวันตก การนําไบเบิลมาใช้ประกอบพิธีสาบาน
ตนมีมานานแล้ว ตั้งแต่พระราชพิธีข้ึนครองราชย์ของ
กษัตริย์อังกฤษในศตวรรษท่ี 11 และการสาบานตนกับ
หนังสือศักดิ์สิทธ์ิมีมาตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตกาล พิธี
สาบานตนโดยใช้ไบเบิลประกอบในการเข้าดํารงตําแหน่ง

ประธานาธิบดีจึงไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะเป็นการทําให้ดู
ศักดิ์สิทธ์ิยิ่งข้ึน 

Chief Justice John Roberts คงนอนไม่หลับไปหลาย
คืน รายการทีวีทั้งหลายคงเอาไปล้อเลียนกันสนุกสนาน
เพราะคําพูดเพียง 35 คําก็ยังกล่าวผิด แต่ถ้าเอาใจเขา
ไปใส่ใจเราก็คงตื่นเต้นไม่น้อย เพราะตนเองเป็นบุคคล
สําคัญของภาพที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกนับร้อยๆปี 
และขณะกล่าวนํามีคนดูอยู่นับร้อยๆล้านคนในโลก 

คําถามชิงรางวัลร้อยล้าน ทําไมคนอเมริกันจึงบอกว่าโอ
บามาเป็นคนสีผิวคนแรกที่เป็นประธานาธิบดี ทําไมไม่
บอกว่าเป็นลูกคร่ึงสีผิวขาวดําคนแรกท่ีเป็นประธานาธิบดี 
(แม่โอบามาเป็นคนผิวขาว)  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ปัจจุบันสาหร่ายสามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้
อย่างน่าสนใจ บริษัท Valcent Products ใน
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้วิธีต่อไปน้ีในการนําสาหร่าย
มาสกัดนํ้ามันและเอาไปผสมดีเซลจนเป็นไบโอดีเซล 

สาหร่ายมีอยู่ 3,000 สายพันธ์ุ แต่มีเพียง 300 สาย
พันธ์ุเท่าน้ันที่มีนํ้ามันอยู่ในตัวมัน ผู้ผลิตใช้สาหร่ายที่มี
เน้ือหนังนํ้ามันอยู่ในตัวสูงเท่าน้ันมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิต 

ผู้ผลิตสาหร่ายในกรีนเฮาส์ โดยให้เติบโตเลื้อยบนแผ่น
พลาสติกที่แขวนห้อยลงมาเรียงกันเป็นแถว แต่ละแผ่นมี
ท่อเล็กๆ ที่นําและคาร์บอนไดออกไซด์ไหลผ่านได้ ดังน้ัน
สาหร่ายจะมาเกาะอยู่รอบท่อเหล่าน้ี 

ส า ห ร่ า ย ใ ช้ แ ส ง แ ด ด ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป ลี่ ย น
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นนํ้าตาล และนํ้าตาลก็จะถูกย่อยว
ลายเป็นนํ้ามันท่ีอยู่ในตัวสาหร่าย จากน้ันก็ถูกดูดออกจน
สาหร่ายแห้ง และสกัดนํ้ามันออกจากสาหร่ายแห้งเหล่าน้ี 

ผู้ผลิตสามารถสกัดนํ้ามันได้ในหลายระดับจนกลายเป็น
นํ้ามันเกรดต่างๆ ซ่ึงใช้สําหรับวัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น
ใช้ผสมเป็นนํ้ามันของเคร่ืองบินเจ็ต ใช้ผสมนํ้ามันดีเซล 
เป็นพลังงานสําหรับรถขนส่ง ตลอดจนนําไปใช้กับเคร่ือง
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

จากการคํานวณพบว่า สามารถผลิตนํ้ามันจากสาหร่าย
ต่อ เอ เคอร์ ได้มากก ว่า พืชพลั งงาน อ่ืนๆหลายเ ท่า 
ตัวอย่างเ ช่นพ้ืนท่ีหน่ึงเอเคอร์สามารถผลิต นํ้ามัน 



(แกลลอนต่อปี) ได้ดังต่อไปน้ี สาหร่าย 10,000/นํ้ามัน
ปาล์ม 635/ถ่ัวเหลือง 50/และข้าวโพด 30 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  

ทุกการกระทําล้วนอ้างเหตุและผลได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า
มันมีความชอบธรรมอยู่ด้วยหรือไม่เท่าน้ัน 

(ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์) 


