จดหมายจากอังกฤษ
ฉบับที่ 1 วาดวยวัยวุฒิกับสิทธิทางการเมือง1
เธอที่รัก
ในขณะที่คนหนุมคนสาวในเมืองไทยมีบทบาทอยางสําคัญในการคัดคานการโอน
อํานาจตุลาการไปใหแกฝายบริหาร คนหนุมสาวในอังกฤษก็ทวีบทบาทสําคัญยิ่งไปกวาเดิม เธอคง
จะยังจําไดวา ฉันเคยเลาใหฟงวา นับแตตนศักราชนี้เปนตนมา หนุมสาวชาวอังกฤษจะพนความ
เปนผูเ ยาวเมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณ มิใช 20 ปบริบูรณดังแตกอน บทบัญญัติตามกฎหมาย
ฉบับใหมนี้เปนที่วิพากษวิจารณกันมากพอสมควรตามวิสัยชาวอังกฤษ หนุมสาวหลายตอหลายคู
ซึง่ รักกันมานาน แตยังหาโอกาสแตงงานมิไดเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะประการหนึ่ง กับมิไดรับ
ความเห็นชอบจากบิดามารดาอีกประการหนึ่ง ตางพากันจูงมือเขาโบสถวิวาหทันทีที่กฎหมาย
ฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช นี่วาเฉพาะผูที่มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ บางคูที่อายุยังไมครบ 18 ปดี ก็ไดแต
นับวันนับคืนรอคอย ทีร่ ายยิ่งไปกวานี้ก็คือ สามีภรรยาที่แตงงานตามกฎหมายฉบับนี้บางคูยังเปน
นักเรียนอยู บางคูฝ ายหนึ่งเปนนักเรียน อีกฝายหนึ่งเปนครู ปรากฏการณเชนนี้ ไมแตเฉพาะทาน
ผูเฒาชาวอังกฤษจะไมพอใจ ถึงเปนกรณีที่เกิดในเมืองไทย ผูหลักผูใหญของเราก็คงไมพอใจ
เชนกัน
โดยผลของกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ ผูที่มีอายุครบ 18 ปบริบูรณยอมสามารถ
กระทํานิตกิ รรมใดๆได และที่สําคัญยิ่งก็คือ มีสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎร เมื่ออาทิตยที่แลวนี้เอง
มีเหตุการณอันประวัติศาสตรอังกฤษตองจารึกเกิดขึ้น กลาวคือ ในการเลือกตั้งซอมที่เมือง
บริดจวอเตอร มณฑลซอมเมอรเซต นับเปนครั้งแรกที่ผูมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ใชสิทธิเลือกตั้ง
การเลือกตัง้ ซอมครัง้ นี้ ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นเมื่อวันพุทธที่ 11 มีนาคม ศกนี้นั้น เปนผลมาจากผูแทน
ราษฎรคนกอนถึงแกกรรมตั้งแตเดือนตุลาคม ศกที่แลว เธอคงจะสงสัยวา เหตุใดรัฐสภาอังกฤษ
จึงยินยอมใหคนหนุม คนสาวมีบทบาททางการเมืองมากเชนนี้ เพื่อนของฉันคนหนึ่งใหความเห็นวา
การเปลี่ยนแปลงครังนี้นาจะเปนกระบวนการขั้นหนึ่งเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปคราวหนาของ
พรรคกรรมกรอีกครัง้ หนึ่ง ความคิดเห็นดังกลาวนี้ยอมตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ผูมีอายุระหวาง 18
ถึง 21 ป นิยมพรรคกรรมกรยิ่งกวาพรรคการเมืองอื่นใด สมมติฐานเชนนี้จะถูกตองหรือไม ผลการ
เลือกตั้งทั่วไปในปหนาคงจะเปนเครื่องวัดอันหนึ่งได ฉันเองไมเชื่อวา พรรคกรรมกรจะเชื่อถือ
ในสมมติฐานดังกลาว เพราะดูจะเปนกลเม็ดทางการเมืองที่ตื้นเกินไป แมในเวลาที่พิจารณา
กฎหมายฉบับนี้ ก็มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคจารีตนิยมเห็นชอบดวย ที่พรรคจารีตนิยม
1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 8 (20 เมษายน 2513)

2
เห็ น ชอบกฎหมายฉบั บ นี้ บางคนให ค วามเห็ น ว า เป น เพราะเล็ ง เห็ น ความได เ ปรี ย บในการ
เลือกตั้งสมัยหนา เนื่องจากโดยหลักจิตวิทยาแลว คนอายุปูนนี้มักจะมีสัญชาติญาณตอตาน
สิง่ ทีเ่ ปนอยู ก็อีกนั่นแหละ ฉันไมเห็นดวยกับความเห็นเห็นเชนนี้
ขอทีฉ่ นั เห็นดวยอยางยิ่ง ก็คือ ในสภาพการณเชนที่เปนอยูในอังกฤษ การใหสิทธิ
แกพลเมืองในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น อาจยังผลใหประชาชนมีความรูสึกรับผิดชอบมากขึ้นได
เด็กหนุมที่นี่ตองรับราชการทหารเมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณ กอนหนานั้นหนึ่งป เขาจะมีสิทธิ
สอบเอาใบขับขี่รถยนต ก็ในเมื่อเขาตองรบเพื่อชาติ และรับผิดชอบตอชีวิตของคนบนทองถนน
ตั้งแตอายุยังนอยเพียงนี้ ไฉนจึงจะมากีดกันมิใหเขาเลือกผูแทนของตนเองบาง อีกประการหนึ่ง
กอนหนานี้มีขอแตกตางในเรื่องการบรรลุนิติภาวะระหวางสามัญชนกับเชื้อพระวงศ เนื่องจากมี
บทบัญญัตวิ า เชื้อพระวงศจะบรรลุนิติภาวะเมื่อชันษาครบ 18 ปบริบูรณ ในขณะที่ชนสามัญตอง
อายุ 20 ปบริบูรณ หนังสือพิมพบางฉบับไดใหความเห็นวา บทบัญญัติเชนนี้ดูจะไมยุติธรรมนัก
เพราะเทากับถือวา ชนสามัญมีความรับผิดชอบนอยกวาเชื้อพระวงศ เมื่ออายุและชันษาเทากัน
ขอถกเถียงทํานองนี้จะหาอานจากหนังสือพิมพที่นี่ไดบอยๆ ดูจะมีเสรีภาพมากอยู
โดยทัว่ ไป เกณฑอายุของบุคคลที่จะนับวาบรรลุนิติภาวะไดนั้น นาจะเปนเกณฑ
อายุทบี่ คุ คลเริ่มมีความรูสึกรับผิดชอบตามสมควร คําจํากัดความเชนนี้ออกจะครอบจักรวาล และ
คงจะไมมีใครสามารถใหคํ าตอบอันแนชัดไดวา มนุษยเริ่มมีความรูสึกรับผิดชอบตามสมควร
เมือ่ อายุเทาใด หลักเกณฑที่เรายึดถือกันอยู ก็คือ เมื่อรางกายเจริญเติบโตเปนผูใหญ กับเมื่อไดรับ
การศึกษาจนถึงระดับหนึ่ง เธอคงทราบดีวา อังกฤษนั้นเปนประเทศซึ่งมีระดับการศึกษาสูงมาก
ประเทศหนึ่ง แตขอที่นาแปลกใจก็คือ เด็กหนุมสาวที่นี่มิไดมุงเขาเรียนมหาวิทยาลัยกันทุกคน
สวนใหญตา งรูจักประมาณสติปญญาของตน เมื่อไมอาจเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย แมจบเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาก็ออกหางานทําและยอมรับสภาพของตน ประกอบกับชาวอังกฤษเลี้ยงดูลูกชนิด
ใหลูกพึ่งตนเองยิ่งกวาที่จะใหเกาะพอเกาะแมอยูตลอดเวลา นี้นับวาตางกับสภาพในบานเรา
เธอคงเห็นดวยกับฉันในขอที่วา ระบบการศึกษาของเรานั้นสอนใหเรามุงเขาสูมหาวิทยาลัยยิ่งกวา
อื่นใด ผูที่สอบเขาไมไดก็เพียรสอบอยูปแลวปเลา จะมีสักกี่คนที่คิดหางานทํา เทาที่ฉันเลามานี้
ก็เพียงเพื่อจะชี้ใหเห็นวา การกําหนดใหอายุครบ 18 ปบริบูรณเปนวัยที่บรรลุนิติภาวะสําหรับ
คนอังกฤษนัน้ นับวาสมเหตุสมผล เนื่องจากคนอังกฤษที่มีอายุระหวาง 18 ถึง 21 ป หากมิได
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ก็เปนผูที่กําลังทํางานเลี้ยงชีพตนเอง ในเมื่อเขา
สามารถรับผิดชอบตอชะตาชีวิตของตนเองเชนนี้ เราก็หวังไดบางวา เขาจะรับผิดชอบตอสังคมดวย
เวลานี้หลายประเทศในยุโรปกําลังจะเจริญรอยตามอังกฤษในเรื่องนี้ แตฉันเห็นจะไมจําเปนตอง
บอกเหตุผลก็ไดวา มาตรการอันนี้หากนําไปใชในบานเราจะเปนโทษยิ่งกวาเปนคุณ
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ผลการเลื อ กตั้ ง ที่ เ มื อ งบริ ด จวอเตอรนั้น ปรากฏว า ผู แทนพรรคจารีตนิยม
เปนฝายมีชัย อันที่จริงชัยชนะของพรรคจารีตนิยมครั้งนี้เปนไปตามความคาดหมาย กอนหนา
การเลือกตั้ง ผูถือหางพรรคนี้ถึงกับประกาศทาเดิมพันวา จะสามารถไดรับคะแนนเสียงมากกวา
ผูแ ทนพรรคอืน่ ถึง 6,000 คะแนนเสียง อัตราสวนคะแนนเสียงที่ผูแทนพรรคกรรมกรไดรับในครั้งนี้
นอยกวาการเลือกตั้งสมัยที่แลวถึง 8.65% แตผูนําพรรคกรรมกรคนสําคัญๆตางปลอบใจตนเองวา
คะแนนนิยมทีล่ ดลงครั้งนี้ยังนอยกวาปที่แลว ซึ่งลดลงประมาณ 12.5% โดยเฉลี่ย ทั้งอางเหตุผลวา
เมืองบริดจวอเตอรเปนเมืองกสิกรรม การเลือกตั้งซอมกระทํากันในขณะที่ชาวนากําลังรองเรียนให
รัฐบาลยกระดับราคาสินคาเกษตรกรรม จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ฝายรัฐบาลจะตองเปนฝายปราชัย
อยางไรก็ตาม เธอคงสังเกตเห็นวา การเลือกตั้งซอมหลายตอหลายครั้งที่ผานมานี้ พรรครัฐบาล
เปนฝายพายแพโดยตลอด จนนากลัววา ในการเลือกตั้งทั่วไปสมัยหนา พรรครัฐบาลอาจตกอยู
ในสภาพลําบากยิ่ง ในเวลานี้มีขบวนการซึ่งจัดตั้งโดยนักศึกษาที่มีความคิดเห็นเอียงเอนไปทาง
สังคมนิยม เรียกวา “ขบวนการของนักศึกษาเพื่อชัยชนะของพรรคกรรมกร” (Students For A
Labour Victory) ดําเนินการชวยเหลือใหพรรคกรรกรไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปสมัยหนา
ขบวนการดังกลาวนี้เชื่อวา พรรคกรรมกรเปนพรรคเดียวที่สามารถปฏิรูปสังคมอังกฤษได แมพรรค
กรรมกรจะปกครองอังกฤษมาเกือบ 6 ป แตโครงการตางๆก็เพียงแตริเริ่มขึ้น ยังหาไดบรรลุเปา
หมายไม ตามรูปการณแลว ขบวนการดังกลาวนี้คงไดรับการสนับสนุนและความเห็นชอบจาก
พรรคกรรมกรโดยตรง แตหัวหนากลุมไดใหการปฏิเสธหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา ขบวนการนี้เปน
ขบวนการอิสระ การกระทําการใดๆของขบวนการหาไดหมายความวา พรรคกรรมกรจะเห็นชอบ
ดวย ทางดานพรรคจารีตนิยมนั้น ความมีชัยในการเลือกตั้งซอมครั้งนี้ ทําใหรูสึกมั่นใจวาจะไดรับ
ชัยชนะในการเลือกตัง้ ทั่วไปสมัยหนา อยางไรก็ตาม ผูนําของพรรคนี้คนหนึ่งไดรองเรียนวา การราย
งานขาวทางวิทยุและทางโทรทัศนของบริษัท บี.บี.ซี. ออกจะลําเอียงไปทางพรรครัฐบาล ฉันเองไม
ไดชมและฟงขาวดังกลาว จึงไมรูวาลําเอียงอยางไร และเปนไปไดหรือที่สถานีวิทยุและโทรทัศนซึ่ง
วางตัวเปนกลางทางการเมืองตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จะมาทําลายหลักการของตนเชนนี้
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