เบอรทรันด รัสเซลล กับวิทยาลัยตรีนิติ
ซี.พี. สโนว (C.P. Snow) กลาวไวในหนังสือ Variety of Men วา จี.เอช. ฮารดีเปน
นักคณิตศาสตรแหงคริสตศตวรรษที่ 20 ผู ‘บริสุทธิ์’ ทีส่ ดุ ในบรรดานักคณิตศาสตรบริสุทธิ์ทั้งหลาย
คํากลาวเชนนี้จะเกินจริงมิไดเลยหากพิจารณาถึงผลงานที่ฮารดีทิ้งไวแกวงวิชาการคณิตศาสตร ตาม
คําบอกเลาของสโนว ฮารดีเปนผูที่มิไดยึดมั่นในความเชื่อถือเกาๆ กลับมีความคิดเห็นรุนแรง ฮารดี
ก็เฉกเชนเบอรทรันด รัสเซลลและปญญาชนแหงเคมบริดจมากหลายที่ไมเห็นดวยกับการที่อังกฤษ
เขารวมกับฝาย ‘สัมพันธมิตร’ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทั้งไมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของนักการ
เมืองอังกฤษผูดําเนินนโยบายเชนนี้ สโนวมิไดเลาวาฮารดีไดมีบทบาทในการตอตานนโยบายของ
รัฐบาลอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพียงใด แตสําหรับรัสเซลล ปรัชญาเมธีผูนี้ถึงกับเขารวม
ในขบวนการ No Conscription Fellowship ตอตานการเกณฑทหาร ออกแสดงปาฐกถาชักจูง
ชาวบานใหเห็นดวยกับฝายตน ตลอดจนตีพิมพใบปลิวออกแจกจายเพื่อการนี้ ในป 2459 รัสเซลล
เปนผูเ ขียนขอความในใบปลิวฉบับหนึ่ง ซึ่งภายหลังตีพิมพในหนังสือ อัตชีวประวัติของเบอรทรันด
รัสเซลล [ดู The Autobiography of Bertrand Russell, Vol. 2 (London : George Allen and Unwin
Ltd., 1971), pp.63-64)] ผลปรากฏวา ผูซึ่งนําใบปลิวนี้ออกแจกจายตางถูกสงเขาคุกตามๆกัน
รัสเซลลจึงมีจดหมายถึง The Times แจงวาตนเปนผูเขียนขอความในใบปลิวฉบับนั้น รัสเซลลถูกสง
ขึน้ ศาลและถูกปรับ 100 ปอนดสเตอรลิงก แตไมยอมชําระคาปรับ ทางการนําบรรดาทรัพยสินที่
รัสเซลลมีอยูในเคมบริดจออกขายเพื่อใหไดคาปรับ มิตรสหายของรัสเซลลตางชวยกันซื้อทรัพยสิน
เหลานั้นไวและคืนใหแกรัสเซลลภายหลัง รัสเซลลกลาวไวใน อัตชีวประวัติ วา การกระทําของ
มิตรสหายเหลานี้ แมจะเปนไปดวยเจตจํ านงอันดี แตก็ทํ าใหการประทวงของตนปราศจากผล
ผลสืบตอจากเหตุการณตอนนี้ก็คือ ทางวิทยาลัยตรีนิติ (Trinity College) ซึ่งรัสเซลลเปนอาจารย
ในสังกัดอยูนั้น ไดมีมติขับรัสเซลลออกจากตําแหนงอาจารยผูบรรยาย รัสเซลลกลาวถึงเหตุการณ
ตอนนี้ใน อัตชีวประวัติ เพียงหาบรรทัด (น.33) ทั้งๆที่เรื่องนี้เปนที่โจษจันกันมาก และเชื่อกันวาเปน
รอยมลทินของวิทยาลัยตรีนิติที่ไมอาจลบลางได แมจะใชความพยายามสักเพียงใดก็ตาม
Bertrand Russell and Trinity พยายามบรรยายเหตุการณทั้งหมดนี้ ตามคําบอกเลา
ของสโนว หนังสือเลมนี้เปนผลจากการเรียกรองของบรรดามิตรสหาย รวมทั้งตัวของสโนวเอง
--------------------------------* ตีพิมพครั้งแรกในวารสารธรรมศาสตร ปที่ 3 เลมที่ 1 (มิถุนายน-ตุลาคม 2516) หนา 195-199
บทวิจารณหนังสือเรื่อง Bertand Russell and Trinity เขียนโดย G.H. Hardy (Cambridge University Press, 1970)
61 หนา ราคา 80 pence
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เพื่อใหอนุชนไดเรียนรูเหตุการณอันแสนเศราตอนนี้ ในเบื้องแรก ฮารดีผูมีสวนใกลชิดเหตุการณ
และผูมีวิจารณญาณอันเที่ยงธรรมปฏิเสธที่จะเขียน จนกระทั่ง 25 ปใหหลัง ฮารดีผูเคยรูสึก
เปลาเปลี่ยวเดียวดายระหวางสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากมิตรสหายผูรวมงานตางจากไปเพื่อ
ปฏิบัติ ‘หนาที่’ ในสงคราม กับทั้งตัวเองไมอาจเปนทหารไดดวยเหตุผลดานสุขภาพ ตองตอสูกับ
ความเปลาเปลี่ยวนั้นอีกครั้งหนึ่งในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง แตคราวนี้ฮารดีหาทางระงับ
ความเปลาเปลี่ยวนั้น ดวยการเขียน Bertrand Russell and Trinity ซึ่งสําเร็จบริบูรณตอนปลายป
2484 สโนวเลาวา “หนังสือเลมนี้แจกจายกันอานเปนการสวนตัว มหาชนไมเคยไดอานหนังสือ
เลมนี้ ซึ่งเปนเรื่องนาสมเพชเพราะนี่เปนสวนเพิ่มเติมสวนเล็กๆของประวัติศาสตรแหงวงวิชาการ”
ขอความตอนนี้สโนวเขียนขึ้นกอนที่สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจจะตีพิมพ Bertrand Russell
and Trinity ออกจําหนายแกมหาชนในป 2513 คําบอกเลาของสโนวตอนนี้มีขอควรสังเกตอยูสอง
ประการ ประการที่หนึ่ง ที่สโนวกลาววา ‘หนังสือเลมนี้แจกจายกันอานเปนการสวนตัว’ เมื่อตีพิมพ
ครั้งแรกนั้น สอดคลองกับคํานําของฮารดีเอง ประการที่สอง ‘การแจกจายกันอานเปนการสวนตัว’
ตามคําบอกเลาทั้งของสโนวและฮารดีอาจทําใหเขาใจผิดได (อยางนอยที่สุดก็ผูวิจารณหนังสือนี้)
เพราะปรากฏใน “บทนํา” ของหนังสือเลมนี้ ซึ่งเขียนโดย ซี.ดี.บรอด (C.D. Broad) Fellow
ของวิทยาลัยตรีนิติในขณะที่เกิดเหตุ บรอดกลาววา หนังสือเลมนี้ตีพิมพครั้งแรกใหฮารดี โดย
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2485 เมื่อตีพิมพเสร็จ หนังสือกองไวหนาหองฮารดี
ในวิทยาลัยตรีนิติ อาจารยของวิทยาลัยจะซื้อไปอานกี่เลมก็ได ราคาหนังสือแลวแตจะให เพราะ
ฉะนั้นการตีพิมพหนังสือครั้งแรกก็เพื่อใหอาจารยและญาติมิตรของอาจารยวิทยาลัยตรีนิติไดรับรู
ประวัตศิ าสตรตอนนี้เทานั้น ทําไมฮารดีจึงไมยอมใหตีพิมพเผยแพรแกมหาชนตั้งแตแรก ขอเขียน
ของสโนวในหนังสือ Variety of Men ดูจะใหคําตอบเรื่องนี้ไดดี ถึงฮารดีเองจะทนดูความไมเปน
ธรรมที่เกิดแกรัสเซลลไมได แตฮารดีก็ยังอดรูสึกปวดราวมิไดที่ตนตองเปนผูแฉโพยรอยดางของ
สถาบันตน ทั้งๆ ที่หลายตอหลายคนเห็นวาควรจะปลอยใหเรื่องนี้ละลายไปกับกาลเวลา
ฮารดใี หเหตุผลในการเขียนหนังสือเลมนี้วา คนมักจะเลาลือเหตุการณตอนนี้อยาง
ผิดๆ ถาหากตนไมเขียนแลวก็คงหาคนเขียนไมได เพราะผูมีสวนใกลชิดเหตุการณไมมีใครประสงค
จะเขียน ทั้งตัวฮารดีเองก็มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขียนหนังสือเรื่องนี้ เพราะฮารดีมิไดมีสวน
เกี่ยวของในเหตุพิพาทเรื่องรัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติ นอกจากนี้ หลายคนเชื่อวา ฮารดีมิใช
คนลําเอียง ซึ่งฮารดีปฏิเสธ อยางไรก็ตาม ฮารดีแถลงวาจะพยายามบรรยายภาพอยางไมลําเอียง
ซึ่งนับวาฮารดีประสบผลสําเร็จในความมุงหมายนี้ ในคํานําของฮารดีกลาววา รัสเซลลมิไดมีสวน
รับผิดชอบไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมในการเขียนหนังสือเลมนี้ เพราะเขาเขียนโดยที่รัสเซลล
ไมรู เมื่อเขียนเสร็จไดสงตนฉบับใหรัสเซลลอาน เพื่ออนุญาตตีพิมพ บอกกลาววา รัสเซลลมีสิทธิ์
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ทักทวงขอความที่ผิดขอเท็จจริงได แตไมควรออกความเห็น ในตอนทายของคํานําฮารดีกลาววา
‘ไมมีขอความตอนใดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามคําแนะนําของรัสเซลล’ อยางไรก็ตาม ในปจฉิมลิขิต
ของหนังสือ ฮารดีไดบันทึกเกี่ยวกับจดหมายของรัสเซลล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2484 ซึ่งออกความ
เห็นเกี่ยวกับเนื้อความในตอนแปด ทักทวงวา ฮารดีเขาใจผิดในเรียงความของรัสเซลลที่ตีพิมพใน
Sceptical Essays ซึง่ เทากับวา เนื้อความในหนา 30 ใชไมไดเลย ถึงกระนั้นฮารดียังคงเนื้อความ
ในหนานัน้ ไว เพื่อใหสมกับที่กลาวไวในคํานําวา ‘ไมมีขอความตอนใดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามคํา
แนะนําของรัสเซลล’ เพียงแตบันทึกปจฉิมลิขิตไวตางหาก นี่เปนตัวอยางของความไมลําเอียงชอง
ฮารดี
ฮารดีจําแนกความเขาใจผิดในกรณีพิพาทเรื่องรัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติออกเปน
4 ประการใหญๆ ประการแรก คนเปนอันมากเชื่อวา รัสเซลลถูกปลดออกจาก Fellowship แทที่จริง
เวลานั้นรัสเซลลไมไดเปน Fellow รัสเซลลถูกปลดออกจากตําแหนงอาจารยผูบรรยาย (Lectureship) เทานัน้ ประการที่สอง คนมักจะเขาใจวา รัสเซลลถูกปลดออกจากวิทยาลัยโดยมติสวนรวม ซึ่ง
หาเปนเชนนั้นไม เพราะมติขับรัสเซลลออกจากวิทยาลัยเปนมติของสภาวิทยาลัย (College Council)
ประการที่สาม หลายคนเชื่อวา เหตุผลที่รัสเซลลถูกขับออกจากวิทยาลัยตรีนิติก็เพราะรัสเซลล
ตองคําพิพากษาจําคุก แทที่จริงรัสเซลลถูกปลดจากอาจารยผูบรรยายก็เพราะรัสเซลลพิมพ ‘ขอความ
ที่อาจเปนผลเสียหายแกการบรรจุทหารใหมและระเบียบวินัยของกองทัพแหงสมเด็จพระเจาอยูหัว’
เมื่อรัสเซลลตองคําพิพากษาจําคุกในป 2461 นั้น รัสเซลลมิไดเปนอาจารยในสังกัดวิทยาลัยตรีนิติ
แลว และประการสุดทาย ซึ่งตามความเห็นของฮารดีเปนประการที่สําคัญที่สุด ก็คือไมมีใครรูวา
รัสเซลลไดรับการแตงตั้งใหกลับไปเปนอาจารยในวิทยาลัยตรีนิติอีกครั้งหนึ่ง รอยแผลซึ่งเกิดขึ้นใน
ป 2459 ไดรับการเยียวยาในป 2462 กลาวคือ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม สภาวิทยาลัยไดมีมติเสนอ
ตําแหนงอาจารยผูบรรยายวิชาตรรกวิทยาและหลักคณิตศาสตรแกรัสเซลลเปนเวลาหาปนับแตวันที่
1 กรกฎาคม 2463 เปนตนไป ตอมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2463 Master ของวิทยาลัยมีประกาศวา
รัสเซลลตอบรับ อยางไรก็ตาม มีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหมหาชนไมอาจรับรูเหตุการณตอนนี้ เพราะ
ระหวางปการศึกษา 2463-64 รัสเซลลขอลาพักเพื่อเดินทางไปแสดงปาฐกถาในประเทศจีน ครั้น
ตอมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2464 รัสเซลลลาออกจากตําแหนงอาจารยผูบรรยาย ในป 2468
วิทยาลัยตรีนิติเชิญรัสเซลลไปแสดงปาฐกถา Tarner Lectures รัสเซลลตอบรับ เนื้อหาในปาฐกถา
ไดกลายมาเปนหนังสือชื่อ The Analysis of Matter แมภายหลังที่ตีพิมพ Bertrand Russell and
Trinity เปนครั้งแรกแลว วิทยาลัยตรีนิติไดเสนอตําแหนง Fellowship แกรัสเซลลเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2486 ซึ่งรัสเซลลตอบรับ และดํารงตําแหนงนั้นจนกระทั่งถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ 2513
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ฮารดีบรรยายถึงความเห็นของมหาชนที่มีตอผูตอตานการทําสงครามกับปฏิกิริยา
เกีย่ วกับเรือ่ งนีภ้ ายในวิทยาลัยตรีนิติ และใหความสนใจเกี่ยวกับขบวนการสําคัญสองอัน คือ The
Union of Democratic Control (U.D.C.) ซึ่งฮารดีมีสวนรวมโดยตรง และ The No Conscription
Fellowship (N.C.F.) ซึ่งรัสเซลลมีสวนรวมจนกระทั่งตองคดีดังกลาวขางตน ตลอดจนขอพิพาท
ระหวางวิทยาลัยตรีนิติกับ U.D.C. เนือ้ ความในตอนแปดชวยใหผูอานไดทราบถึงฐานะของรัสเซลล
ในวิทยาลัยตรีนิติกอนป 2459 กลาวโดยสรุป เนื้อความตอนที่หนึ่งถึงตอนที่แปดเปนขอความ
เบือ้ งตน เพื่อเปนพื้นฐานในการเขาใจความเปนไปของเหตุการณ เนื้อหาตอนที่เกาถึงตอนที่สิบเอ็ด
วาดวยคดีรัสเซลลในศาล ฮารดีกลาวถึงเนื้อหาในใบปลิวที่รัสเซลลเปนผูเขียน ขอกลาวหาของ
อัยการแผนดิน และคําแถลงแกคดีของรัสเซลล ตอนที่สิบสองและสิบสามวาดวยรัสเซลลถูกขับ
ออกจากวิทยาลัยตรีนิติ สวนตอนที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดเปนเหตุการณหลังป 2459 เริ่มตั้งแตรัสเซลลตอง
โทษจําคุกในป 2461 ตลอดจนความพยายามของวิทยาลัยตรีนิติที่จะแตงตั้งรัสเซลลใหกลับไปเปน
อาจารย
ในสวนที่เกี่ยวกับคดีรัสเซลลคดีแรกในป 2459 นั้น ฮารดีมีความเห็นวา การที่
รัสเซลลมีจดหมายถึง The Times แจงวาตนเปนผูเขียนขอความในใบปลิว และ ‘ถาหากใครจะตอง
ถูกสงฟองศาล ขาพเจาเปนบุคคลผูตองรับผิดอชอบโดยเบื้องฐาน’ นัน้ ทําใหอัยการแผนดินตองนํา
รัสเซลลขึ้นศาลอยางหลีกเลี่ยงไมได ถาหากผูที่นําใบปลิวนั้นไปแจกมิไดตองโทษกอนหนานั้น
รัสเซลลก็คงไมตองขึ้นศาล ฮารดีเห็นวา องคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูผิดที่นําผูแจกใบปลิว
ขึ้นศาล เพราะลํ าพังการแจกใบปลิวอยางเดียวไมนาจะเปนอันตรายแตอยางไร ถึงจะพิจารณา
เนื้อความในใบปลิวก็ไมมีขอความตอนใดที่จะสนับสนุนคําฟองของอัยการ ฮารดีกลาวตอไปวา
ขอความในใบปลิวที่อัยการยึดเปนหลักในคําฟอง มิใชขอความที่รัสเซลลเขียนเอง แตรัสเซลล
ก็ยินดีรับผิดชอบในขอความที่ตีพิมพนั้น เมื่อมาพิจารณาถึงคําฟองของอัยการเอง ก็ไมปรากฏวา
มีขอกลาวหาใดๆที่กระจางชัดแมแตขอหาเดียว ซึ่งเปนการยากลําบากแกรัสเซลลซึ่งเปนทนาย
แกตางตนเองที่จะตองสมมติขอกลาวหาเอาเอง และกลาวแกเปนเปลาะๆ ทั้งเหตุผลของรัสเซลล
ก็เหนียวแนน จนกลาวกันวาผูพิพากษาเกือบคลอยตาม แตดวยแรงกดดันทางการเมือง รัสเซลล
จึงมีความผิดอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม ฮารดไี มยืนยันทฤษฎีนี้ เนื้อหาในตอนนี้เปนตอนที่
นาอานอยางยิ่ง ฮารดีตั้งคําถามซึ่งยังไมมีใครตอบวา ถาหากรัสเซลลตองขึ้นศาลเพียงเพราะไปเขียน
ขอความในใบปลิวนั้น ทําไมผูบริหารขบวนการ N.C.F. โดยเฉพาะตัวประธาน จึงไมถูกฟองศาล
ความพยายามที่จะวางตนเปนกลางของฮารดีทําใหเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับตอนที่
วิทยาลัยตรีนิติไลรัสเซลลออกจากตําแหนงสั้นและนาผิดหวัง เหตุผลสวนหนึ่งอาจเปนเพราะฮารดี
มิไดอยูในสภาวิทยาลัยในยามที่เกิดเหตุประการหนึ่ง และฮารดีหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึงเสียงเลาลือ
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ใดๆ อีกประการหนึ่ง เนื้อหาตอนนี้จึงมีแตขอเท็จจริงประกอบความเห็นสวนตัว มิไดกลาวถึงแมแต
นอยวา ใครเปนตัวการสําคัญที่ขับรัสเซลลออกจากคอลเลจ (รัสเซลลและสหายเชื่อวา McTaggart
กับ R.V. Laurence เปนตัวการสําคัญ ดูจดหมายที่รัสเซลลมีถึง G.L. Dickinson และที่ James Ward
มีถึงรัสเซลล ตีพิมพในอัตชีวประวัติของเบอรทรันด รัสเซลล หนา 70-71) มีแตรายชื่อผูเขารวม
ประชุมในสภาวิทยาลัย กับปฏิกิริยาของบรรดาอาจารยในวิทยาลัยตรีนิติ ฮารดีเห็นวา สภาวิทยาลัย
มีอานาจและสิ
ํ
ทธิที่จะพิจารณาคดีรัสเซลลตามกฎและระเบียบของวิทยาลัย แตฮารดีตั้งคําถามสําคัญ
สองคําถามคือ ประการที่หนึ่ง ถาหากรัสเซลลมิไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมแหง
รัฐ สภาวิทยาลัยมีหนาพิจารณาใหความเปนธรรมอยางอิสระหรือไม ซึ่งฮารดีเห็นวาสภาวิทยาลัยคง
ปฏิเสธหนาที่นี้ ประการที่สอง โดยขอเท็จจริง สภาวิทยาลัยไดใชความพยายามดังกลาวนี้หรือไม
ซึ่งคงไมมีใครตอบได นอกจากกรรมการของสภาวิทยาลัยเอง แตฮารดีเชื่อวาคนเหลานั้นมิไดใช
ความพยายามในเรื่องนี้แมแตนอย ทั้งมิไดศึกษารายละเอียดของคดีรัสเซลลดวย ความเชื่อเหลานี้
ไมมหี ลักฐานยืนยัน ขอความตอนนี้เองที่ทําใหฮารดกี ลาวในตอนตนวา ที่คนทั้งหลายเชื่อวาตนมิใช
คนลําเอียงนั้นเปนความเขาใจผิด
การที่สภาวิทยาลัยมีแต ‘คนแก’ เปนกรรมการ ประกอบกับอาจารยหนุมและผูที่
‘เขาใจ’ รัสเซลลตางออกสูสมรภูมิ เปนสาเหตุสําคัญที่รัสเซลลถูกขับออกจากวิทยาลัยตรีนิติ เพราะ
ฉะนั้นผูที่ตอตานมติของสภาวิทยาลัยที่เหลืออยูในวิทยาลัย จึงไดแตคอยจนกระทั่งสงครามสิ้นสุด
ลง เมื่ออาจารยหนุมๆกลับจากสงคราม เอช.เอ. ฮอลแลนด (H.A. Holland) จึงดําเนินการเรียกรอง
ใหวทิ ยาลัยเสนอตําแหนงอาจารยผูบรรยายแกรัสเซลล คราวนี้คะแนนเสียงทวมทน
การบรรยายของฮารดีนั้นแจมชัด ทั้งผูอานก็ไดรับรูความคิดเห็นของฮารดีในเรื่อง
ตางๆเปนระยะ เพื่อจะพิจารณาไดวา ฮารดอี ยูในฐานะที่จะลําเอียงไดหรือไม หลายตอหลายตอน
เปนประโยชนแกผูสนใจศึกษาชีวประวัติของฮารดีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการ
สมัครเปนทหารตามโครงการดารบี (The ‘Derby Scheme’) นาประหลาดใจที่ฮารดีผูตอตานการทํา
สงครามกลับอาสาสมัครเปนทหารเอง (ตามขอเขียนของนโนวที่อางถึงกอนหนานี้) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะฮารดีก็เฉกเชนอาสาสมัครอีกนับแสนที่เห็นวา ‘การเกณฑทหารเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยาง
แนนอน และหวัง (อยางผิดๆ) วา การอาสาสมัครจะชวยใหอยูในฐานะที่ดีขึ้น’ (เชิงอรรถหนา 4)
ในชั่วชีวิตของฮารดี เขาตองเขียนหนังสือดวยความปวดราวอยูสองเลม คือ Bertrand Russell and
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Trinity กับ A Mathematician’s Apology1 (ซึง่ นักศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกคนตอง
อาน) ความแจมชัดในพรรณนาโวหารกับลําดับการใชเหตุผลเปนจุดเดนของหนังสือสองเลมนี้
ใครก็ตามที่ไดอานนวนิยายของ ซี.พี. สโนว เรื่อง The Affair อาจมีความเห็นวา
สโนวไดเคาโครงเรื่องจากขอพิพาทเรื่องรัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติ ตางแตวาโดนัลด โฮเวิรด
ในนวนิยายของสโนวเปนนักวิทยาศาสตรและคอมมิวนิสต และถูกไลออกจากอาจารยวิทยาลัย
ดวยขอหาปลอมแปลงผลการทดลอง ขอที่ตรงกันคือ ทั้งโฮเวิรดและรัสเซลลตางเปนอาจารยใน
เคมบริดจ และถูก ‘ลบชื่อ’ ออกจากวิทยาลัยทั้งคู ความพยายามและวิธีการที่จะนําโฮเวิรดกลับไป
เปนอาจารยหลายตอหลายตอนตรงกับที่ฮารดีบรรยายไวในกรณีคดีรัสเซลล ขอที่ควรจะกลาวถึง
ก็คือ กรณี ‘คลายคลึง’ กับคดีรสั เซลลเกิดขึ้นในป 2471 อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้มิใชรัสเซลล หากแต
เปน มอริส ดอบบ (Maurice Dobb) แหงวิทยาลัยเพ็มโบรก (Pembroke College) นักเศรษฐศาสตร
ผูประกาศตนเปนคอมมิวนิสต นับเปนอาจารยมหาวิทยาลัยอังกฤษคนแรกๆที่เปนคอมมิวนิสต
จนกลาวกันวา ‘พระเจายอรจที่หาถึงกับทรงมีพระราชปรารภถึงการมีพวกบอลเชวิกในสถาบันที่จะ
ใหการศึกษาแกเชื้อพระวงศ’ วิทยาลัยเพ็มโบรกไมยอมสงนักศึกษาเศรษฐศาสตรของตนไปให
ดอบบสอน ดวยเหตุเนื่องมาแต ‘การหยารางของดอบบ มิใชลัทธิมารกซที่คอบบเชื่อถือ’2 กรณีนี้
มิไดเปนขาวครึกโครมดังกรณีรัสเซลล ตอมา ดี.เอช. โรเบิรตสัน นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญเวลานั้น
‘ดึ ง’ ดอบบไปอยูวิทยาลัยตรีนิติ ซึ่งคงไมยากแกการเขาใจ เพราะโรเบิรตสันมีความคิดทาง
เศรษฐศาสตรขัดแยงกับจอหน เมยนารด เคนส ดอบบขัดกับเคนสในเรื่องลัทธิ (ระหวางมารกซกับ
นายทุน) สวนวิทยาลัยตรีนิติคงตองการทําความดีลบรอยดางในอดีตกระมัง
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