
จดหมายจากอังกฤษ
ฉบับที่ 2 วาดวยการเดินขบวนประทวงของนักศึกษาในอังกฤษ1

เธอที่รัก

 มหาวิทยาลัยสวนใหญในอังกฤษตอนนี้ป ดภาคกลางแล ว การศึกษาใน
มหาวทิยาลยัทีน่ีแ่บงเปน 3 ภาคการศึกษา แตละภาคก็มีชื่อเฉพาะ ภาคตนเรียกวา Michaelmas 
Term ภาคกลางเรียกวา Lent Term และภาคปลายเรียกวา Easter Term นบัวาตางกับบานเรา  
แตละภาคจะเรยีนเพียง 8 ถึง 10 อาทิตยเทานั้น ระยะเวลาระหวางปดภาคจะนานประมาณ 5 
อาทิตย ทั้งนี้ยกเวนการปดภาคฤดูรอนซึ่งนานกวานั้น แตถึงมหาวิทยาลัยจะปดภาค นักศึกษา 
สวนใหญก็ยังคงศึกษาคนควาดวยตนเองอยูตลอดเวลา

การปดภาคกลางของมหาวิทยาลัยในอังกฤษปนี้นับวาไดประโยชนอยางนอย 
ขอหนึ่ง กลาวคือ ชวยระงับและผอนคลายความตึงเครียดและการจลาจลซึ่งกอโดยนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยตางๆ แมจะมิใชการแกปญหาโดยสิ้นเชิง เพราะเปนที่คาดหมายกันวา  
เมือ่มหาวทิยาลยัเปดเทอมใหม เหตุการณทํ านองเดียวกันก็คงเกิดขึ้นอีก แตอยางนอยระยะเวลา
ระหวางปดภาคนี้ คงยาวนานพอที่นักศึกษาผูกอเหตุกับผูบริหารมหาวิทยาลัยผูถูกกลาวหา  
จะขบคดิใครครวญถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ฉันไมทราบวา ขาวในหนาหนังสือพิมพและทางโทรทัศน
บานเราจะไดกลาวขวัญถึงเรื่องนี้หรือไม ที่จริงขาวเชนนี้มิใชขาวสํ าคัญในทัศนะของประเทศอื่น  
แตออกจะมีความสํ าคัญไมนอยในประเทศที่เกิดเหตุ เธอคงจะยังจํ าไดวา ฉันเคยเลาเรื่องรักบี้ 
ทีมชาติสหภาพอฟัริกาใต เดินทางไปตระเวนแขงขันในอังกฤษเมื่อ 4-5 เดือนที่แลว ซึ่งเปนชนวนให
นกัศกึษาเดนิขบวนประทวงกันขนานใหญ ทีมรักบี้ทีมนี้ตระเวนแขงขันในอังกฤษอยู 3 เดือนเศษ 
ตลอดระยะเวลาที่ทีมสปริงบอก (Springbok) หรือทีมชาติสหภาพอัฟริกาใตอยูในอังกฤษ เมื่อไป
แขงขันที่ไหนนักศึกษาก็ตามไปเดินขบวนประทวงที่นั่น นักศึกษาเหลานี้รวมกลุมเปนขบวนการ
ประทวงทีมนักกีฬาจากสหภาพอีฟริกาใตโดยเฉพาะ เหตุผลก็คือ รัฐบาลสหภาพอัฟริกาใตเปน 
รัฐบาลที่รังเกียจชนผิวอื่นที่มิใชผิวขาว แมทีมกีฬาชาติอ่ืนเขาไปแขงขันในประเทศนั้น หากมี 
นกักฬีาผวิอืน่อยูดวยก็จะถูกหามมิใหแขงขัน เธอคงทราบดีวา ในสหภาพอฟัริกาใตนั้น นโยบาย
แบงแยกผิว (Apartheid) นั้นรุนแรงเพียงใด เปนตนวา ชนตางผิวที่แตงงานกันจะมีความผิด 
ตามกฎหมาย บางคูอยูกินมานานกวา 30 ป ก็ถูกสั่งใหแยกกันอยู ที่ทนไมไดตองเดินทางไปอยู
อังกฤษกม็ี และเมื่อไมนานมานี้เอง นายอารเธอร แอช นกัเทนนิสฝมือดีชาวอเมริกันก็ถูกหามมิให
แขงขันในประเทศนั้น เพียงเพราะนายแอชเปนนิโกร นักศึกษาในอังกฤษผูรวมเดินขบวนเห็นวา 
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 9 (5 พฤษภาคม 2513)
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รัฐบาลสหภาพอฟัริกาใตท ําไมถูก เพราะเอาการเมืองมาปนกับการกีฬา อยางไรก็ตาม ใชวาการ
เดินขบวนของนักศึกษาครั้งนั้น จะไดรับความเห็นชอบดวยจากชาวอังกฤษสวนใหญก็หาไม 
หนงัสอืพมิพทีน่ีส่วนใหญกลาวโจมตีผูรวมเดินขบวน เพราะการเดินขบวนสวนใหญมักจะกอใหเกิด 
เหตรุายถงึกบัเลอืดตกยางออก ทางการตํ ารวจเองก็รองเรียนวา เสียคาใชจายในการปองกันและ
ขจัดเหตุรายเปนอันมาก นักศึกษาเองก็ถูกจับฟองศาลเปนจํ านวนไมนอย มีการเดินขบวนเพียง 
ไมกีค่ร้ังเทานั้นที่เปนไปโดยสันติวิธี

ตลอดระยะเวลานั้น ผูนํ ากลุมนักศึกษาที่รวมเดินขบวนไดประชุมพิจารณาหา 
กลยุทธนานัปการ เพื่อนํ ามาใชประทวงการแขงขันรักบี้ดังกลาว เพราะฉะนั้นจึงไมนาแปลกใจ 
ที่ไดเห็นวิธีการประทวงแปลกๆ เปนตนวา ผูเดินขบวนพากันเฮโลเขาสูสนามขณะที่การแขงขัน 
กํ าลังดํ าเนินอยู นักศึกษาบางคนลามโซตนเองไวกับเสาประตูรักบี้ บางคนขึ้นไปนอนบนคาน  
เมือ่แรกวธิกีารเหลานี้ก็ทํ าใหการแขงขันเปนไปอยางทุลักทุเล แตในการแขงขันนัดตอๆมา ทางการ
ตํ ารวจกเ็ตรยีมปองกันอยางเต็มที่ ใครที่ใชวิธีลามโซอยางเดิม ตํ ารวจก็จะจัดการเอาเลื่อยมาเลื่อย
ทิ้ง เหตุฉะนี้วิธีประทวงในการแขงขันนัดหลังๆจึงรุนแรงขึ้นทุกที ถึงขั้นจี้เอารถขนสงนักกีฬา 
อัฟริกาใตมิใหไปสูสนามแขงขัน บางครั้งนักศึกษาบางคนเอาโซลามตนเองไวกับลอรถขนสงนั้น 
เพือ่มใิหรถวิ่ง  และที่รายที่สุดก็คือ  มีการโยนตะปูเขาไปในสนามแขงขัน

ฉันเองแมจะไมเห็นดวยกับนโยบายแบงแยกผิวของสหภาพอัฟริกาใต แตจะให
เห็นดวยกับการประทวงดวยวิธีรุนแรงเชนนี้เห็นจะยาก ขอที่ฉันยังรูสึกสนเทหใจไมหายก็คือ  
ในขณะที่นักศึกษาเหลานี้ไมเห็นดวยกับการนํ าการเมืองมาปนกับการกีฬา แตการเดินขบวน
ประทวงในขณะที่การแขงขันกํ าลังดํ าเนินอยู นั้น จะมิใชการนํ าการเมืองมาปนกับการกีฬา 
หรอกหรือ แมในหมูนักกีฬาสหภาพอัฟริกาใตเอง เราจะทราบไดอยางไรวา เขาทั้งหมดเปน 
ผูเลื่อมใสศรัทธาในนโยบายแบงแยกผิว ถาหากนักกีฬาเหลานี้มิไดเห็นดวยกับนโยบายดังกลาว  
ก็จะมิกลายเปนวา เขาตองเปนผู  รับเคราะหกรรมจากการเดินขบวนประทวงหรอกหรือ  
อีกไมกี่เดือนทีมคริกเก็ตจากสหภาพอัฟริกาใตก็จะไปตระเวนแขงขันในอังกฤษอีก เวลานี้ 
นักศึกษาผูมีศรัทธาปสาทะในการเดินขบวนก็พากันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยับยั้งตอตานการ 
แขงขัน (The Stop the Seventies Tour Committee) ข้ึนแลว มหาวิทยาลัยบางแหงเกรงจะเกิด
เหตรุายถงึตองตอบปฏิเสธที่จะแขงขันกับทีมอัฟริกาใตก็มี การเดินขบวนที่จะเกิดขึ้นนี้จะรายแรง
กวาเกาหรอืไม ฉันจะเลาใหเธอฟงภายหลัง อยางไรก็ตาม มีขอที่นักนิยมเดินขบวนทั้งหลายตอง
สังวรกคื็อ ขณะนี้สมาคมผูตอตานการเดินขบวน (Anti Demonstration Association) ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อพิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายวา จะมีหนทางใด
หรือไมที่จะฟองรองผูเดินขบวน
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ความววัยงัไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก ในขณะทีก่ารเดินขบวนประทวง
ทีมสปริงบอกกํ าลังดํ าเนินอยูนั้น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆกวาสิบแหง ก็พากันเดินขบวน
ประทวงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ถึงกับยึดตึกที่ทํ าการของมหาวิทยาลัย ที่เปน 
ขาวใหญเห็นจะไดแกมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร วอริค และออ็กซฟอรด เหตุไมสงบซึ่งแผขยาย 
ดังโรคระบาดครั้งนี้  เกิดจากสาเหตุเดียวกัน  กลาวคือ  นักศึกษาเหล านี้กล าวหาว า   
ทางมหาวทิยาลยัไดมแีฟมบันทึกกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาแตละคน ซึ่งเขาถือวาเปนการ
ละเมดิสทิธสิวนบคุคล ทั้งอาจเปนภัยแกตัวนักศึกษาในภายหนาได ดังนั้นนักศึกษาเหลานี้จึงใคร
ขอดูแฟมเหลานั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยตางๆก็ไดแตปฏิเสธวา ไมมีแฟมที่นักศึกษาตองการ  
ที่เปนขาวเกรียวกราว เห็นจะเปนกรณีมหาวิทยาลัยวอริคซึ่งเพิ่งจะเปดเผยวา มหาวิทยาลัยนั้น
ปฏิเสธทีจ่ะรับนักเรียนบางคนเขาศึกษาตอ มิใชเพราะผลการสอบ O-Level และ A-Level ของ 
นกัเรยีนเหลานัน้ไมเปนที่นาพอใจ แตเปนเพราะโรงเรียนเกาของนักเรียนเหลานั้นไมอาจจะรายงาน
ทศันะและกจิกรรมทางการเมืองของนักเรียนเหลานั้นใหทางมหาวิทยาลัยทราบได

นักศึกษาบางมหาวิทยาลัยกลาวหาวา มหาวิทยาลัยไดใชเครื่องคอมพิวเตอร
บันทึกกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษา ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลยิ่งกวาการเก็บบันทึก
ในแฟมเสียอีก เพราะขอมูลที่ปอนเขาสูเครื่องกลนี้จะคงอยูอยางนั้นตลอดไป ยากที่จะลบลางได 
ขอกลาวหาที่วา การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับปจเจกชนในเครื่องคอมพิวเตอรเปนการละเมิดสิทธิ 
สวนบคุคลอยางรายกาจนั้นดูจะเปนขอกลาวหาที่แพรหลายอยูในเวลานี้ ถาฉันจํ าไมผิด เมื่อเดือน
ธนัวาคมศกที่แลวนี้เอง ในการประชุมสภาขุนนางอังกฤษครั้งหนึ่ง ที่ประชุมไดแสดงความหวงใย
เกีย่วกบัเร่ืองนี ้ ถึงกับมีผูอภิปรายทานหนึ่งกลาววา คริสตศักราช 1984 ไดมาถึงแลว เธอคงจะ
สงสยัวา ศักราชดังกลาวมีความสํ าคัญอยางไร ที่จริงนี่เปนอิทธิพลของนวนยิายเรื่องหนึ่งของนาย
ยอรจ ออรเวลล (George Orwell) ชือ่ Nineteen Eight-Four ในนวนยิายเรื่องนี้ นายออรเวลล 
ไดบรรยายถงึความเปนไปของโลกในป 1984 เนนใหห็นถึงการที่มนุษยตองพึ่งพาอาศัยเครื่องจักร
เครื่องกลมากเกินไป จนในที่สุดตองตกเปนทาสของมันทั้งชีวิตและจิตใจ คนไทยหากไดยินเรื่อง 
ทีป่ระชมุในสภาขนุนางดังกลาวนี้ สวนใหญคงหัวเราะงอหงาย และคงเห็นเปนเรื่องไรสาระ ฉันมิได
เห็นเชนนั้น ซํ้ ายังรูสึกวา สมาชิกสภาขุนนางอังกฤษผูหยิบยกประเด็นอภิปรายเรื่องนี้เปน 
ผูมองการณไกล

หากฉันเลาใหเธอฟงถึงการเดินขบวนและการประทวงของนักศึกษาในอังกฤษ
โดยที่มิไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยเคมบริดจก็ดูจะไมสมบูรณ เคมบริดจไมเคยนอยหนาใครไมวา 
เร่ืองใด นี่เปนความรูสึกภาคภูมิใจของคนที่นี่ ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นยึดตึกบริหาร
มหาวิทยาลัย นักศึกษาเคมบรดิจก็เดินขบวนกับเขาเหมือนกัน จะตางกันก็แตในเรื่องสาเหตุของ
การเดินขบวนเทานั้น กรณีที่เกิดขึ้นในเคมบรดิจนั้น ออกจะแปลกประหลาดและนาสนใจไมนอย 
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กอนหนาวันเกิดเหตุ มีผูจัด สัปดาหกรีก (Greek Week) ข้ึนในเคมบรดิจ บริษัทนํ าเที่ยวตางๆ 
พากันแจกจายเอกสารเกี่ยวกับประเทศกรีก พรอมกันนั้นก็มีการเชิญชวนผูคนใหไปรับประทาน
อาหารเย็นและเลี้ยงฉลองรวมกัน นักศึกษาสวนหนึ่งซึ่งสวนใหญศรัทธาระบบสังคมนิยมตั้ง 
ขอรังเกียจการจัดงานครั้งนี้อยางรุนแรง กลาวหาวาไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกรีกเพื่อโฆษณา 
ชวนเชื่อใหผูคนเลื่อมใสในประเทศกรีกอยางผิดๆ เอกสารขอมูลที่แจกจายนั้นมิไดใหขอมูลที่ 
ถกูตองตามขอเท็จจริง เพราะโดยเนื้อแทแลวประเทศกรีกขณะนี้เปนประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาล
เผดจ็การ นกัศกึษาเหลานั้นไมอาจทนดูดายที่ชาวเคมบริดจไดรับขาวสารอยางผิดๆ ทั้งไมมีวิธีการ
อ่ืนใดที่จะทํ าใหรัฐบาลกรีกรูตัววา มีผูตอตานการปกครองของรัฐบาลประเทศนั้นอยูทุกแหงหน 
เวนแตจะมีขาวสารจากโลกภายนอกที่สนับสนุนทัศนคติดังกลาวนี้อยางแข็งขันและแจมชัด และ
พิจารณาเห็นวา การเดินขบวนประทวงของนักศึกษาเคมบริดจเทานั้นที่จะชวยกระตุนใหโลกรู 
ขอเทจ็จริง บายวันที่ 13 กุมภาพันธ หนังสือพิมพ The Shilling Paper (ราคาตามชื่อหนังสือพิมพ)
ซึ่งจัดทํ าโดยนักศึกษา ทํ านองหนังสือพิมพ นสิิตนักศึกษา ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ
หนงัสือพิมพ มหาวิทยาลัย ของธรรมศาสตร (จะตางกันก็ตรงที่ไมมีอาจารยคุม และผูจัดทํ าเปน 
นักศึกษาฝายซายเทานั้น) ตีพิมพขอความเชิญชวนนักศึกษาเคมบริดจใหเดินขบวน เนื่องจาก 
ในเย็นวันนั้นจะมีการเลี้ยงรับประทานอาหารคํ่ าเพื่อฉลอง สัปดาหกรีก ณ โรงแรมแหงหนึ่ง  
ผลการประทวงปรากฏวา ตํ ารวจบาดเจ็บหลายนาย อาจารยผูปกครองทานหนึ่งถูกลูกหลง และ
ขาวของเครื่องใชในโรงแรมบางสวนถูกทํ าลาย สมาคมนักสังคมนิยมไดออกแถลงการณตอมาวา 
ไมรูสึกเห็นอกเห็นใจเจาของโรงแรมนั้นแตประการใด เนื่องจากยอมตัวเปนเครื่องโฆษณาชวนเชื่อ
ของรัฐบาลกรีก เวลานี้ เร่ืองทั้งหมดยังคาราคาซังอยู เนื่องจากทางการตํ ารวจจะดํ าเนินการ 
ฟองรองและทางมหาวิทยาลัยกํ าลังสอบสวนนักศึกษาบางนายอยู

เทาทีฉั่นเลาใหฟงจากประสบการณในรอบหกเดือนที่ผานมานี้ เธอก็คงจะพอมอง
เห็นแลววา การเดินขบวนของนักศึกษาในอังกฤษมีแนวโนมที่จะใชวิธีการรุนแรงมากขึ้นทุกที  
ฉันเชื่อวา ในบรรดานักศึกษาเหลานี้หลายคนเปนผูมีอุดมคติอันแรงกลา และหลายคนมีความ 
หวังดีตอชาติบานเมืองของเขา แตบางคนอาจเดินขบวนเพียงเพื่อความสนุกสวนตัว และฉันเอง 
กไ็มวายสงสยัวา หากนักศึกษาเหลานี้เปนผูเห็นแกประโยชนของสังคมจริงๆแลว ไฉนจึงตองแสดง
ความเปนผูเห็นแกประโยชนของสังคมดวยการทํ าลายทรัพยสินและกอการจลาจลวุนวายเลา  
เมื่ออาทิตยที่แลวนี้เอง นายเอ็ดเวิรด ฮีธ (Edward Heath) หัวหนาพรรคจารีตนิยมไดแสดง 
ความคิดเห็นโจมตีผูบริหารมหาวิทยาลัยวา ไมกลาจัดการกับนักศึกษาอยางเด็ดขาด นายอีน็อค 
เพาเวลล (Enoch Powell) ผูน ําคนหนึง่ของพรรคนั้นก็กลาวโจมตีทํ านองเดียวกัน แตมีประเด็นหนึ่ง
ที่นาพิจารณาคือ นายเพาเวลลเปรียบเทียบสภาพการณของมหาวิทยาลัยในอังกฤษวาคลายคลัง
กับจีนแดงภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ในขอที่วา บัดนี้ศาสตราจารยทั้งหลายจํ าตองคุกเขา
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สารภาพผดิตอนกัศึกษาแลว เธอตองเขาใจวา นโยบายหลักของพรรคจารีตนิยมที่จะใชหาเสียงใน
การเลือกตั้งทั่วไปสมัยหนานี้ ก็คือ ข่ือแปกับความเปนระเบียบ (Law and Order) นโยบาย 
เดียวกับที่ประธานาธิบดีนิกสันเคยใชไดผลมาแลว เพราะฉะนั้น จึงไมนาแปลกใจที่จะไดฟง 
ขอโจมตีทํ านองนี้จากผูนํ าของพรรคนั้น ฉันเชื่ออยางเหลือเกินวา ไมวารัฐบาลอังกฤษจะเปน 
พรรคใดกต็าม ก็ยากที่จะแกไขเหตุการณเชนนี้ได จะใชวิธีการปราบปรามอยางรุนแรงหรือ ก็รังแต
จะทวคีวามรนุแรงของเหตุราย อาทิตยที่แลวอีกเชนกัน เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอะ
ยึดตึกที่ทํ าการมหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยนั้นยับยั้งใจที่จะเรียกตํ ารวจมาปราบปราม 
คิดๆดู นักศึกษามหาวิทยาลัยไมวาจะไทยหรือเทศ ลวนเปนอภิสิทธิชนโดยธรรมชาติทั้งนั้น  
ในขณะทีก่ารกระท ําอยางหนึ่งโดยบุคคลธรรมดาถือเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย แตมือกฎหมาย
ก็ไมอาจจะเอื้อมไปถึงหากการกระทํ านั้นเกิดจากนักศึกษา บทบัญญัติในรัฐธรรมนญูของประเทศ
ประชาธิปไตยที่วา ประชาชนทุกคนเสมอภาคตามกฎหมายเห็นจะมีขอยกเวนตรงนักศึกษานี่เอง 
หรือเธอคิดวาอยางไร

รักและคิดถึง
รังสรรค  ธนะพรพันธุ

18  มนีาคม 2513
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