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ช่ือ ถนนหนังสือ ปรากฏครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือในป 2522 เมื่อผม 
ตกลงกับคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ที่จะเขียนคอลัมนประจํ าในนิตยสารดังกลาว โดยผมเลือก 
ตัง้ชือ่คอลัมนวา “ถนนหนังสือ” ผมเขียนคอลัมนดังกลาวอยูไดไมถึงป ก็หาเวลาเขียนประจํ ามิได 
เพราะกลับไปทํ างานวิชาการ

หลังการประกอบอาชญากรรมของรัฐ ดวยการเขนฆาประชาชนและนักศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ผมทิ้งงานวิชาการโดยสิ้นเชิง เพราะ 
มองไมเห็นประโยชนโภคผลใดๆ ยิ่งเมื่อหนังสือเลมหนึ่งของผมปรากฏในรายชื่อหนังสือตองหาม
ดวยแลว ผมยิ่งหมดกํ าลังใจที่จะทํ างานวิชาการตอไป ภายหลังเหตุการณดังกลาวไมนาน  
ผมมโีอกาสพบปะและรับรูทุกขสุขของคุณสุชาติเปนครั้งคราว ผมไดรับทราบวา คุณสุชาติตัดสินใจ
ที่จะไม ‘เขาปา’ ดุจดังปญญาชนฝายซายและฝายเสรีนิยมจํ านวนมาก และพยายามอยูรอด 
ในเมืองทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 
สถานการณทางการเมืองกระเตื้องขึ้น  จนคุณสุชาติสามารถออกนิตยาสารโลกหนังสือ  
โดยคุณสุข สูงสวางรับเปนนายทุน ผมมีโอกาสชวยเหลือคุณสุชาติในดานการจัดทํ าตนฉบับ 
ในระยะแรกเริ่ม อันเปนเหตุใหผมสัมพันธกับนิตยสารโลกหนังสือ จนถึงกับเปดคอลัมน  
“ถนนหนังสือ” ในเวลาตอมา

ขอเขียนที่ปรากฏในหนังสือนี้ มิไดมาจากคอลัมน “ถนนหนังสือ” ดังกลาว 
เทานั้น หากบางเรื่องมีเสนทางยาวไกลกอนกํ าเนิดของนิตยสารโลกหนังสือมากนัก หากกลาว 
ใหถึงทีสุ่ด  หนังสือเลมนี้มิไดแสดง “ถนนหนังสือ” ของผูอ่ืนใด  หากแตเปน “ถนนหนังสือ”  
ของผมเอง

หนังสือเลมนี้อุทิศใหคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี บุคคลผูไมสํ าคัญในบรรณพิภพไทย  
แมจะตระหนักดีวา หนังสือเลมนี้มิไดมีคุณวิเศษ อันเหมาะกับลักษณแหงความเปน ‘บุคคล 
ผูไมสํ าคัญ’ ของคุณสุชาติ แตขอเขียนที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้เปนผลงานในชวงแหงชีวิต 
ของคนคนหนึ่ง ผูไรสมรรถภาพในการผลิตผลงานใหดีไปกวาที่เคยผลิตได ในชวงแหงชีวิตของผม 
คณุสุชาติเปนมิตรรวมรบในโลกแหงปญญา
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หนังสือดี

ใครคนหนึ่งเคยถามผมวา ในรอบป 2539 ที่ผานมานี้ ผมอานหนังสือดีอะไรบาง 
ผมถึงกบันิ่งอึ้งและตอบไมได มิใชเปนเพราะผมมิไดอานหนังสือ ใครๆก็รูวา ผมเปนหนอนหนังสือ
ตัวโต

ผมรูวา หนังสือที่ผมอานเปนหนังสือดีหรือไมอยางไร แตคร้ันถามวา หนังสือดี 
คอือะไร ผมไมสามารถตอบได ในทํ านองเดียวกับที่ผมสามารถบอกไดวา สัตวตัวใดเปนชางและ 
ตวัใดเปนแพะหรือแกะ แตผมไมสามารถใหคํ านิยามไดวา ชาง แพะ หรือแกะ คืออะไร

เมื่อกวาสามศตวรรษที่แลว ฟรานซิล เบคอน (Francis Bacon, 1561-1626)  
บอกกับเราวา หนังสือบางเลมมีไวเพื่อล้ิมลอง บางเลมมีไวเพื่อกลืน และบางเลมมีไวเพื่อเคี้ยว 
และยอย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หนังสือบางเลมสมควรอานเพียงบางสวน บางเลมอาจอานทั้งเลม
โดยไมตองใสใจมากนัก แตบางเลมตองอานและทํ าบทคัดยอ

ผมตีความเอาเองวา หนังสือดีในทัศนะของฟรานซิส เบคอน ไดแก หนังสือ
ประเภทที่ตอง ‘เคีย้วและยอย’ ในยามอานหนังสือนั้น  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนหนังสือ 
ทีต่องอานดวยความตั้งใจและใครครวญ

ในรอบป 2539 ผมอานหนังสือในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรจํ านวนพอสมควร  
สวนใหญเปนหนังสือเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโลก และระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ พันธะ 
ในการทํ างานวิจัยทํ าใหผมตองอานหนังสือในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน การธนาคารกลาง      
และเศรษฐศาสตรมหภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวความคิดของสํ านัก Rational Expectations 
แมหนังสือเหลานี้จะชวยใหผมเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจโลก  
และเขาใจระเบียบวิธีการศึกษาของสํ านักเศรษฐศาสตรบางสํ านัก แตผมมีความรูสึกวา หนังสือ 
เหลานี้มิใชหนังสือดี แมวาบางเลมจะเปนหนังสือประเทืองปญญาก็ตาม

ในชวงเวลาหลายปที่ผ านมานี้ จิตวิญญาณของผมมิไดอยู กับเศรษฐศาสตร 
กระแสหลัก หากมิใชเปนเพราะความจํ าเปนทางอาชีพ ผมคงมิไดติดตามความเปนไปใน 
เศรษฐศาสตรกระแสหลักเลย ณ บัดนี้ ผมกํ าลังศึกษาเรื่องทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital)  แตยัง
ไมสามารถทํ าลายทํ านบทางความคิดเพื่อแสวงหาแสงสวางแหงปญญาได

ตลอดป 2539 ผมไมไดอานนวนิยาย เร่ืองสั้น หรือวรรณกรรมอื่นใดเลย  
ไมวาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฟงดูนาตกใจไมนอย แทที่จริงแลว  ผมพยายามอานหนังสือ 
รวมเรื่องสั้น

-------------------------------
*ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร Corporate Thailand  (มีนาคม 2540)
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ของนักเขียนทานหนึ่ง แตแลวก็ไมมีสมาธิ ประกอบกับไมมีเวลา เมื่อทบทวนเรื่องการใชเวลา  
ผมพบวา เวลาสวนสํ าคัญใชไปบนทองถนน เวลาอีกสวนหนึ่งใชไปในการ ‘บริโภค’ สารสนเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ผมใชเวลามากพอสมควร 
ในการอานบทวิจารณหนังสือทั้งในนิตยสารและวารสารวิชาการตางๆ นอกจากนี้ ยังใชเวลา 
อีกสวนหนึ่งในการเขียนบทความและงานวิชาการ จึงไมมีเวลาเหลือสํ าหรับนวนิยาย เร่ืองสั้น  
หรือวรรณกรรมใดๆ

หนังสือดีเปนเรื่องของดุลพินิจ แมการมอบรางวัลใหหนังสือบางเลมก็เปน 
เร่ืองของดุลพินิจ เพียงแตเปนดุลพินิจของคณะบุคคล (กรรมการ) แทนที่จะเปนดุลพินิจของ 
บุคคลเดียว ผมจึงรูสึกชวนหัวในยามที่มีการโจมตีหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรท ดุลพินิจเปนเรื่อง
ของทศันคต ิ ความคิด อุดมการณ และคานิยม จึงมิอาจพิสูจนหักลางดวยประจักษพยานขอเท็จจริง 
(Empirical Evidence) ได การตัดสินรางวัลทางดานวรรณกรรมและศิลปะ ถึงจะมีความขัดแยงทาง
ความคิดอยูเนืองๆ   แตกไ็มมีขอยุติวา ความเห็นของใครถูก

นิตยสาร The Good Book Guide Magazine แหงประเทศอังกฤษ ขอให 
หนอนหนังสือ 10 คน เลือกหนังสือดีประจํ าป 2539 (ดูตารางที่ 1) โดยใหเลือกคนละ 1 เลม  
ในจํ านวนหนังสือดี 10 เลม เปนหนังสืออางอิง 2 เลม หนังสือประวัติศาสตร 4 เลม และ 
วรรณกรรม 4  เลม โดยในจํ านวนนี้เปนวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 2 เลม ผมยังไมเคยอานหนังสือ
เหลานี้แมแตเลมเดียว แตมีโอกาสอานบทวิจารณหนังสือเพียง 4  เลม เมื่อ The Good Book Guide 
Magazine เปดโอกาสให ‘กรรมการ’ ใชวิจารณญาณอยางกวางขวาง ‘กรรมการ’ ทานหนึ่ง 
(Christopher Hawtree) เลือก A Dictionary of the English Dictionary ของ Samuel Johnson  
ซ่ึงเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับแรกของโลกซึ่งนํ ามาตีพิมพใหม อีกทานหนึ่ง (M.R.D. Foot)
เลือก The Dictionary of National Biography : 1986-1990 ซ่ึง C.S. Nicholls เปนบรรณาธิการ  
คนทีม่ไิดเปนหนอนหนังสือไมมีทางลวงรูไดวา หนอนหนังสือบางตัวอานพจนานุกรมประดุจหนึ่ง
อานนวนิยาย

The Good Book Guide เปนสโมสรหนอนหนังสือ (Book Club) ที่ประสบ 
ความสํ าเร็จทางธุรกิจแหงหนึ่งของอังกฤษ ขอสํ าคัญก็คือ มีสมาชิกทั่วโลก จึงมีรายไดจากการ 
สงออกหนังสือและของที่ระลึก และสามารถทํ ารายไดจากการสงออกในระดับสูง จนไดรับรางวัล 
The Queen’s Award for Export Achievement

นวนิยายที่ติดอันดับหนังสือดีของ The Good Book Guide Magazine ไดแก  
Alias Grace ของ Margaret Atwood นวนิยายเรื่องนี้ติดอันดับวรรณกรรมภาษาอังกฤษดีเดน 
ประจํ าป 2539 ซ่ึงคัดเลือกโดยคณะกรรมการ The Booker Literary Prize ดวย แตคณะกรรมการ 
มีมติให Last Order ของ Graham Swift ไดรับรางวัล The Booker Prize (ดตูารางที่ 2) แตนวนิยาย
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เร่ืองหลังนี้  ไมติดอันดับหนังสือดีของ The Good Book Guide Magazine แสดงถึงดุลพินิจที่แตก
ตางกันของคณะกรรมการ 2 ชุด

The Booker Literary Prize นับเปนรางวัลสุดยอดสํ าหรับวรรณกรรมภาษา 
อังกฤษ แมกรรมการจะไดรับการยอมรับในวงวรรณกรรมระดับหนึ่ง แตผลการตัดสินในบางป 
ก็มีเร่ืองอื้อฉาวและกอใหเกิดเสียงวิพากวิจารณไมนอย ใครที่ติดตามอานนิตยสาร The London 
Review of Books ยอมประจกัษในความขอนี้ คนอังกฤษนั้นชอบการพนันขันตอเปนกษัย ในทันที 
ทีค่ณะกรรมการฯ ประกาศชื่อหนังสือ 6 เลมที่เขาสูลูวิ่งแขง บริษัทรับพนัน William Hill ก็กํ าหนด
อัตราการตอรอง การกํ าหนดอัตราเชนนี้ไดก็ตองมีความรูเกี่ยวกับวงวรรณกรรมและรสนิยม 
ของคณะกรรมการดีพอสมควร การณปรากฏวา William Hill ก ําหนดให Last Orders ของ Graham 
Swift เปนตัวเต็งหนึ่ง (ดูตารางที่ 2) ทั้งผลการตัดสินก็ปรากฏวา Graham Swift เขาวิน

แตหนังสือดีนั้นมิจํ าตองขายดี การไดรับรางวัลอาจชวยเพิ่มยอดขายไดบาง  
ส่ิงทีต่ดิมากบัรางวัล ก็คือ ขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพของหนังสือ หากหนอนหนังสือใหความเชื่อถือ
คณะกรรมการที่ตัดสิน หนังสือที่ไดรับรางวัลยอมมียอดขายเพิ่มขึ้นมาก สํ านักพิมพทั้งหลาย 
จึงพยายามผลักดันใหหนังสือที่ตนจัดพิมพไดรับรางวัล บางครั้งดวยวิธีการอันไมชอบธรรม  
ในอังกฤษหนังสือที่ไดรับรางวัล The Booker Prize หลายตอหลายเลมขายไมดี

ในปรัตยุบันสมัย นวนิยายขายดีมักเขียนโดยนักเขียนตอไปนี้ John Grisham, 
Michael Crichton, Stephen King, Frederick Forsyth, Joan Collins, Mary Higgins Clark ฯลฯ
แตนวนยิายของนักเขียนเหลานี้ไมเคยไดรับรางวัลหนังสือดี

นิตยสาร Business Week อันเปนนิตยสารเศรษฐกิจที่มีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา 
จดัอนัดบัหนงัสือธุรกิจดีเดนประจํ าป 2539 (ดูตารางที่ 3) หนังสือธุรกิจ หมายถึงหนังสือเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การตลาด การลงทุน และการเงิน ในจํ านวนหนังสือธุรกิจดีเดน 
ทั้ง 10 เลมนี้ ผมยังไมเคยอานแมแตเลมเดียว โดยที่มีโอกาสอานบทวิจารณหนังสือ 5 เลม  
ในจ ํานวนนี้มีเพียง 2 เลมที่นักเศรษฐศาสตรเปนผูเขียนหรือรวมเขียน ไดแก The Good Life and 
Its Discontents : The American Dream in the Age of Entitlement, 1945-1995 (แตงโดย Robert J. 
Samuelson) ซ่ึงมใีจความสํ าคัญวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตมากขึ้น ร่ํ ารวยขึ้น เขมแข็งขึ้น 
และมคีวามสามารถในการแขงขันมากขึ้น แตการที่ประชาชนยังมีความไมพอใจ เปนเพราะรัฐบาล
และผูนํ าในภาคเอกชนสรางวิมานในฝนเกินกวาที่จะไขวควาได หนทางแกปญหาในขั้นรากฐาน  
กค็อื การลดความคาดหวังของประชาชน อีกเลมหนึ่ง ไดแก The Coming Russian Boom : A Guide 
to New Markets and Politics  สาระสํ าคัญของหนังสือเลมนี้ก็คือ รัสเซียจะมีเศรษฐกิจอันรุงเรือง 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาประเทศตางๆ ใน OECD ตลอด 20 ปขางหนา และจะ 
กลายเปนตลาดสํ าคัญในสังคมเศรษฐกิจโลก ผูเขียนหนังสือเลมนี้คนหนึ่ง (Richard Layard)  
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เปนอาจารยในสังกัด London School of Economics and Political Science อีกคนหนึ่ง (John Parker)
เคยเปนผูส่ือขาวประจํ านครมอสโควของนิตยสาร The Economist

ในจํ านวนหนังสือธุรกิจดีเดน 10 เลมของ Business Week นี้ นอกจาก 
หนงัสอืเศรษฐกิจ 2 เลมที่กลาวขางตนแลว ยังมีหนังสือเกี่ยวกับบรรษัทระหวางประเทศ 2 เลม  
ไดแก The Car That Could ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางรถยนต EVs (Electric Vehicles)  
ของ General Motors และ Hit and Run ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการ ‘ตุน’ Sony นอกนั้นเปน 
หนังสือการเงิน (2 เลม) การบริหารธุรกิจ (2 เลม) อุตสาหกรรม (1 เลม) และสื่อมวลชน (1 เลม)

นิตยสาร Business Week จัดอันดับหนังสือธุรกิจที่ขายดีประจํ าป 2539 ดวย  
โดยแยกเปนหนังสือปกแข็งขายดี 15 อันดับ และปกออน 15 อันดับ ทั้งนี้โดยรวบรวมขอมูล 
ดวยความระมัดระวังและรอบคอบ เพราะ Business Week  เคยแฉกลโกงของสํ านักพิมพบางแหง 
ในการทํ าใหหนังสือธุรกิจติดอันดับหนังสือขายดีมากอนแลว การณปรากฏวา Bestsellers  
ของ Business Week  30 รายการ มีเพียง 2 รายการเทานั้นที่ติดอันดับหนังสือดี ไดแก The Dibert 
Principle ของ Scott Adams และ  Against the God ของ Peter L. Bernstein (ดตูารางที่ 3) หนังสือ
เลมหลังนี้ไดรับการยกยองจาก John K. Galbraith อยางมาก

ผมประมวลรายชื่อหนังสือดีเพื่ออํ านวยความสะดวกใหแกหนอนหนังสือ 
ในเมืองไทย เตเรนติอานุส มาอุรุส (Terentianus Maurus) ปญญาชนโรมัน กลาวไวตั้งแต 
คริสตศตวรรษที่ 2 วา Pro captu lectoris habent sua fata libelli แปลวา ชะตากรรมของหนังสือ 
ขึ้นอยูกับศกัยภาพของ ผูอาน (The fate of books depends on the capacity of the reader)
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ตารางที่ 1
หนังสือดีเดนประจํ าป 2539

จากการคัดสรรของ The Good Book Guide Magazine

ชือ่หนังสือ/ผูแตง ผูเลือก
1. A Dictionary of the English Language
    Samuel Johnson

Christopher Hawtree

2. The Dictionary of National Biography : 1986-1990
    C.S. Nicholls (ed.)

M.R.D. Foot

3. Our Bones are Scattered : The Cawnpore Massacres
    and the Indian Mutiny of 1857
    Andrew Ward

Christopher Wordsworth

4. Ancient Inventions
     Per James and Nick Thorpe

Lindsey Davis

5. Longitude
     Dava Sobel

John Gribbin

6. The Devil : A Biography
     Peter Stanford

Naomi Lewis

7. The Puffin Treasury of Children’s Stories Fiona Lafferty
8. Poker Face
     Josie Barnard

Elizabeth Grey

9. The First Folio of Shakespeare :
     The Norton Facsimile
     Charlton Hinman

Bonnie Falconer

10. Alias Grace
      Margaret Atwood

Ingrid Von Essen

ท่ีมา            The Good Book Guide Magazine, Vol. 96 (December 1996)
หมายเหตุ  หนังสือดีที่คัดสรรไมมีการจัดอันดับ
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ตารางที่ 2
วรรณกรรมภาษาอังกฤษดีเดนประจํ าป 2539

จากการคัดสรรของคณะกรรมการ The Booker Literary Prize

ชื่อหนังสือ ชือ่ผูแตง
1. Last Orders Graham Swift        (4-6)
2. Alias Grace Margaret Atwood  (9-2)
3. Every Man for Himself Beryl Bainbridge   (4-1)
4. A Fine Balance Rohinton Mistry    (5-1)
5. The Orchard on Fire Shena Mackay       (10-1)
6. Reading in the Dark Seamus Deane       (8-1)

ท่ีมา            The Economist (October 26, 1996)
หมายเหตุ   เลขที่ปรากฏทายช่ือผูเขียนเปนอัตราการตอรองที่กํ าหนดโดยบริษัท William Hill
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ตารางที่ 3
หนงัสือธุรกิจยอดเยี่ยมประจํ าป 2539

จากการจัดอันดับของนิตยสาร Business Week

ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง อันดับหนังสือขายดี
1. Against the God : The
    Remarkable Story of Risk

Peter L. Bernstein อันดับที่ 6 (ปกแข็ง)

2. The Car That Could : The Inside Story
    of GM’s Revolutionary  Electric Vehicle

Michael Shnayerson ไมติดอับดับ

3. The Coming Russian Boom : A Guide to
    New Markets and Politics

Richard Layard and
John Parker

ไมติดอันดับ

4. The Death of Competition : Leadership
    and Strategy in the Age of Business
    Ecosystems

James F. Moore ไมติดอันดับ

5. The Dilbert Principle Scott Adams อันดับ 1 (ปกแข็ง)
6. The Good Life and Its Discontets :
     The American Dream in the Age
     of Entitlement 1945-1995

Robert J. Samuelson ไมติดอันดับ

7. Hit and Run : How Jon Peters and Peter
    Guber Took Sony for a Ride In Hollywood

Nancy Griffin and
Kim Masters

ไมติดอันดับ

8. Hot Air : All Talk, All the Time Howard Kurtz ไมติดอันดับ
9. Smokescreen : The Truth Behind the
    Tobacco Industry

Philip J. Hilts ไมติดอันดับ

10. The Weight of Yen : How Denial
      Imperials America’s Future and
      Ruins an Alliance

R. Taggart Murphy ไมติดอันดับ

ท่ีมา    1. อันดับหนังสือดีจาก Business Week (December 23, 1996)
           2. อันดับหนังสือขายดีจาก Business Week (January 27, 1997)

หมายเหตุ 1. อันดับหนังสือดีเรียงตามลํ าดับตัวอักษรช่ือหนังสือ
2. อันดับหนังสือขายดีเรียงตามลํ าดับยอดขาย หนังสือปกแข็งมี 15 อันดับ

     และปกออน 15 อันดับ
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หนังสือขายดี

ผมชอบอานบทวิจารณหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือวิชาการ เพื่อน 
รวมส ํานักของผมมักจะเขาใจผิดวา ผมเปนหนอนหนังสือผูยิ่งใหญ แทที่จริงแลว ผมอานบทวิจารณ
หนังสือมากกวาตัวหนังสือเสียอีก การอานบทวิจารณหนังสือวิชาการชวยใหผมไดรับรูความ 
เคลื่อนไหวในวงวิชาการ และชวยใหไดเรียนรูการขยายพรมแดนแหงความรูในสาขาวิชาที่ผม 
สนใจศกึษา ผมตัดสินใจในการซื้อหนังสือจากการอานบทวิจารณหนังสือนี้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีของผูเขียนที่ผมไมรูจักมักคุน แตสํ าหรับนักเขียนที่ผมรูจักดี ผมสามารถตัดสินใจในการ 
ซ้ือไดโดยไมตองพึ่งบทวิจารณหนังสือแตประการใด

ผมเขาใจเอาเองวา คนซื้อหนังสือสวนใหญตัดสินใจในการซื้อจากสารสนเทศ 
เกี่ยวกับหนังสือและผูเขียน การตัดสินใจดังกลาวนี้มักจะไดรับอิทธิพลจากผูคนรวมสังคมเดียวกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งญาติมิตรและเพื่อนรวมงาน บางครั้งการตัดสินใจเกิดจากตราประทับ หนังสือ 
ที่ไดรับรางวัลมีตราประทับวาเปนหนังสือดี รางวัลหนังสือบางรางวัลชวยสงเสริมการขยาย  
ดังเชนรางวัลซีไรท แตหนังสือที่ไดรับรางวัลใชวาจะขายดีเสมอไป กระนั้นก็ตาม สํ านักพิมพ 
มีแรงจูงใจที่จะผลักดันใหหนังสือที่ตนพิมพไดรับรางวัล เพราะไมเพียงแตจะไดรับตราประทับ 
จากคนนอกสํ านักพิมพเทานั้น หากยังใชเปนเครื่องมือสงเสริมการขายไดอีกดวย

แตการซื้อและอานหนังสือในบางกรณีอาจมิไดเกิดจากความใฝรู  หากแต 
เกิดจากความตองการ ‘ทันสมัย’ เพื่อที่จะสังสันทนกับเพื่อนรวมสังคมเดียวกันได ผูคนจํ านวน 
ไมนอยอานหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรท มิใชดวยความซาบซึ้งในรสวรรณศิลป หากแตเพื่อความ 
‘ทันสมัย’ ประดุจวา การอานหนังสือเชนนี้เปนตราแสดงสถานะในสังคม แรงกดดันจากเพื่อน 
รวมสังคมเดียวกันนี้ หรือที่เรียกกันวา Peer Effect จงึมอิีทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและอานหนังสือ 
ดวยเหตุดังนี้ การจัดอันดับหนังสือขายดีจึงมีผลตอการสงเสริมการขาย ผูคนจํ านวนไมนอย 
มีความอยากรู วาเหตุใดหนังสือบางเลมจึงติดอันดับหนังสือขายดี ความอยากรูดังกลาวนี้เอง 
มสีวนทํ าใหยอดขายเพิ่มขึ้น ในนานาอารยประเทศ จึงมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่จัดอันดับหนังสือขายดี

การจัดอันดับหนังสือขายดีจะเปนที่ยอมรับในหมู สาธารณชนก็แตในกรณี 
ที่หนวยงานที่ทํ าหนาที่นี้ทํ างานอยางเปนกิจจะลักษณะ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยวิธีการ 
อัน นาเชื่อถือ  ในสหรัฐอเมริกา การจัดอันดับของ The New York Times ไดรับความเชื่อถืออยางยิ่ง 
หนงัสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times ไมลังเลที่จะนํ าเกียรติประวัติดังกลาวนี้
-----------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 15 กันยายน 2538
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ไปโฆษณา   หนังสือบางเลมติดอันดับมากกวา    52   สัปดาห      ยิ่งติดอันดับหนังสือขายดีนานมาก
เพยีงใดกย็ิง่มีผลในการสงเสริมการขายมากเพียงนั้น เพราะนักอานมิอาจขมขอสงสัยไดวา เหตุใดจึง
ตดิอนัดบัไดนานนัก และอาจตัดสินใจซื้อหนังสือนั้นเพื่อพิสูจนขอสงสัย

ในเมืองไทยยังไมมีองคกรกลางที่ทํ าหนาที่จัดอันดับหนังสือขายดี จะมีแต 
รานหนังสือหรือสํ านักพิมพเทานั้นที่ทํ าหนาที่นี้ แตนักอานมิอาจเชื่อถือการจัดอันดับเชนนี้ได 
เพราะรานหนังสือหรือสํ านักพิมพมีผลประโยชนเกี่ยวของ และอาจจะมิไดจัดอันดับดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ผมติดตามการจัดอันดับหนังสือขายดีเชนนี้มาเปนเวลาหลายป และพบขอเท็จจริงวา 
หนงัสอืขายดตีามการจัดอันดับของสํ านักพิมพใด มักจะเปนหนังสือที่จัดพิมพโดยสํ านักพิมพนั้น

*   หนังสือขายดีตามรายงานของ Asia Books เกอืบทั้งหมดนํ าเขาโดย Asia Books
* หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของรานหนังสือดอกหญามักจะจัดพิมพโดย

สํ านักพิมพดอกหญา
* หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของรานหนังสือนายอินทรมักจะจัดพิมพโดย

แพรวสํ านักพิมพ หรือองคกรอื่นๆ ในเครือขาย
* หนงัสอืขายดีตามการจัดอันดับของศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   มักจะ

จดัพมิพโดยสํ านักพิมพจุฬาลงกรณฯ

ท ําไมจึงเปนเชนนั้น?
เหตผุลสวนหนึ่งเปนเพราะระบบการจัดจํ าหนายที่ไมทั่วถึง Asia Books ขายแต

หนังสือที่ตัวเองนํ าเขาเปนหลัก จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่หนังสือขายดีของ Asia Books 
มีแตหนังสือที่ Asia Books น ําเขา ความขัดแยงในผลประโยชนธุรกิจมีผลตอระบบการจัดจํ าหนาย
ดวย รานหนังสือของสํ านักพิมพบางรานอาจไมยินดีที่จะวางขายหนังสือที่จัดพิมพโดยสํ านักพิมพ 
ที่เปนคู แขง ความขอนี้ครอบคลุมถึงความขัดแยงในหมูสายสงดวย อาทิเชน หนังสือที่จัด 
จํ าหนายโดยสายสงเคล็ดไทย จะหาไดยากมากในรานหนังสือดอกหญา ซ่ึงเปนเจาของสายสง
สามัคคีสาสน เปนตน

การที่สํ านักพิมพมีเครือขายธุรกิจรานขายหนังสือดวย อาจทํ าใหการรวบรวม 
สถิติยอดการจํ าหนายสับสนระหวางการขายปลีกกับการขายสง หากนํ าเอาจํ านวนการขายสง 
มารวมดวย ก็จะทํ าใหการจัดอันดับมิไดอยู บนมาตรฐานเดียวกัน เพราะหนังสือที่พิมพโดย 
สํ านักพิมพอ่ืนเปนยอดการขายปลีกเทานั้น

ผมไม เคยเชื่อถือการจัดอันดับหนังสือขายดีของร านหนังสือ/สํ  านักพิมพ  
เหลานี ้สวนส ําคัญเปนเพราะการจัดอันดับเปนไปโดยปราศจากหลักเกณฑและไมเปนกิจจะลักษณะ 
ยิ่งมีผลประโยชนเกี่ยวของดวยแลว ยิ่งทํ าใหมิอาจวางใจไดวาจะไมใชการจัดอันดับเปนเครื่องมือ           
สงเสริมการขาย
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ผมยังไม  เ รียกร องให คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภคเข ามาดูแลเรื่องนี้   
เพียงแตตองการเรียกรองใหรานหนังสือ/สํ านักพิมพที่จัดอันดับหนังสือขายดีใหรายละเอียด 
แกผูบริโภคมากขึ้น ทุกครั้งที่มีการจัดอันดับหนังสือขายดี ควรจะตองรายงานชวงเวลาการรวบรวม
ขอมูล (ระหวางวันเวลาใด) ฐานขอมูล (ครอบคลุมรานหนังสือกี่ราน) และที่สํ าคัญก็คือ  
สถิติการจํ าหนาย

ผมติดตามดูการจัดอันดับภาพยนตรยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการรายงาน 
รายไดจากการเก็บคาชมภาพยนตร และเห็นวา การจัดอันดับหนังสือขายดีนาจะเอาเยี่ยงอยาง 
ในการรายงานสถิติการจํ าหนายดวย อยางนอยที่สุดเปนการแสดงวา การจัดอันดับนี้มิไดยกเมฆ 
หากมีการยกเมฆ กรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบจากสถิติที่นํ าออกโฆษณาไดโดยงาย  
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมกํ าลังสรางปญหาแกสังคมเฉกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนเครื่องมือ 
ในการสงเสริมการขายของบริษัทผูผลิตเทปดนตรี ซ่ึงมีผลอยางมากในกลุมวัยรุน

แมแตการจัดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times ซ่ึงไดรับความเชื่อถือ
มาเปนเวลาชานาน อาจตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธาในอนาคต ในเมื่อพลังของสัญชาตญาณ
สัตวเศรษฐกิจในหมูผูประกอบธุรกิจหนังสือกํ าลังคืบคลานเขาไปทํ าลายความนาเชื่อถือของการจัด
อันดับดังกลาวนี้

การติดอันดับหนังสือขายดีของหนังสือเร่ือง Discipline of Market Leaders 
(Addison-Wesley, 1995) ก ําลังเปนเรื่องวิพากษวิจารณกันอยางมากในสหรัฐอเมริกา เมื่อนิตยสาร 
Business Week  (August 7, 1995) รายงานวา  มคีวามไมชอบมาพากลในการติดอันดับหนังสือขายดี
ของหนังสือเลมนี้

Discipline of Market Leaders ตดิอนัดับหนังสือธุรกิจขายดีของนิตยสาร Business 
Week ดวย แตหนังสือธุรกิจถึงจะขายดีเพียงใด ยอดการจํ าหนายมักจะไมสูงพอที่จะติดอันดับ 
ระดบัชาติ ดังเชนอันดับที่จัดโดย The New York Times หนงัสือเลมนี้แตงโดย Michael Treacy
 และ Fred Wiersema, Treacy เคยเปนผูชวยศาสตราจารยใน Sloan School of Management แหง 
M.I.T. ในปจจุบัน ทั้งสองทํ างานใหแก CSC Index ซ่ึงเปนบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระหวางประเทศ 
อันมีสํ านักงานใหญในเมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสสะซูเซตสนั้นเอง

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจที่ทํ างานเปนที่ปรึกษาธุรกิจ มักจะเขียนหนังสือ 
หากหนังสือที่เขียนติดตลาด ผูเขียนก็จะไดผลตอบแทนในรูปชื่อเสียงและเงินได ไมเพียงแต 
คาตวัจะเพิ่มขึ้นเทานั้น หากยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการใหบริการฝกอบรมหรือการพูดในที่สาธารณะ
อีกดวย บริษัทที่ใหบริการที่ปรึกษาธุรกิจมักจะซื้อหนังสือที่เจาหนาที่บริษัทเปนผูเขียนแจกจาย 
แกลูกคา ดังกรณีที่บริษัท Gemini ซ้ือหนังสือ Transforming the Organization (McGraw-Hill, 
1995) จ ํานวน 5,000 เลมแจกจายแกลูกคา หนังสือเลมนี้แตงโดย Francis Gouillart และ James 
Kelly ซ่ึงทํ างานให Gemini นัน้เอง



12

CSC Index เปนบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่มีช่ือเสียง กอนหนานี้สองป CSC Index 
กม็หีนังสือติดอันดับขายดีช่ือ Reengineering the Corporation ซ่ึงแตงโดย Michael Hammer 
และ James Champy แตคราวนี้ Discipline of Market Leaders ตดิอนัดับหนังสือขายดีดวยวิธีการ 
ซิกแซก เพราะหนังสือที่ซ้ือไปแจกนั้น The New York Times จะไมนํ ามาคํ านวณเพื่อจัดอันดับ 
Michael Treacy และ Fred Wiresema ดวยความรวมมือของ CSC Index ทุมเงิน 250,000 ดอลลาร 
ในการซื้อหนังสือที่ตัวเองเปนผูเขียนถึง 10,000 เลม และเพื่อมิให The New York Times ลวงรู 
ถึงการกวานซื้อหนังสือเพื่อแจกนี้ ก็ใชวิธีซิกแซกใหเจาหนาที่ในบริษัทเปนผูส่ังซื้อในนาม 
สวนบุคคล โดยที่บริษัทจายเงินให รวมทั้งการกระจายการสั่งซื้อในปริมณฑลอันกวางขวาง  
ดวยวิธีการเชนนี้ Discipline of Market Leaders เร่ิมติดอันดับหนังสือขายดีของ The New York 
Times นบัตัง้แตเดือนมีนาคม 2538 เปนตนมา และติดอันดับอยูถึง 15 สัปดาห เร่ืองจึงปูดขึ้นมา 
จากการเจาะขาวของ Business Week

หนังสือที่ติดอันดับขายดีมีปจจัยเสริมใหขายดียิ่งขึ้น เพราะรานหนังสือจะโชว
หนงัสอืทีต่ดิอนัดับในที่ซ่ึงลูกคาเห็นไดโดยชัดเจน สวนหนังสือที่ไมมีใครกลาวถึงเลยอาจถูกวางไว
ในซอกหลืบที่ไมมีใครเห็น ยิ่งหนังสือที่ติดอันดับเปนหนังสือดานการบริหารธุรกิจดวยแลว  
ผูเขยีนยิ่งไดรับประโยชนทางการเงินสมทบเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ Discipline of Market Leaders
ตดิอันดับหนังสือขายดี ทั้ง Michael Treacy และ Fred Wiersema ตางไดคาตัวสูงขึ้น จากการ 
ใหบริการคํ าปรึกษาทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปนวิทยากรในการ 
ฝกอบรมและการพูดในที่สาธารณะ ซ่ึงไดรับเชิญดวยความถี่สูงขึ้น

การจัดอันดับหนังสือขายดี ซ่ึงแตเดิมเปนเพียงการรายงานขอมูลจากการรวบรวม
ที่ตรงตอความเปนจริง บัดนี้กํ าลังถูกบิดเบือนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ การจัดอันดับเพลง 
ยอดนิยมก็ดํ าเนินอยูในรองรอยเดียวกัน ส่ิงที่ผูบริโภคควรจะตระหนักก็คือ การจัดอันดับเหลานี้ 
เปนธุรกิจที่ไมมี ‘ใบเสร็จ’ และถึงจะเรียกตรวจสอบ ‘ใบเสร็จ’ การทํ าใบเสร็จปลอมก็มิใช 
เร่ืองยากเย็น ดังกรณีหนังสือเร่ือง Discipline of Market Leaders ทีก่ลาวขางตนนี้

หมายเหตุ คอลัมน “สวนอักษร” ในผูจัดการรายวัน ฉบับวันเสารที่ 9 กันยายน 2538 กลาวถึง
 หนังสือ Discipline of Market Leaders    ดวยขอมูลเพียงดานเดียว     อนึ่ง สภาหอ
 การคาแหงประเทศไทยไดเชิญ Fred Wiersema      มาแสดงปาฐกถาในปลายเดือน
 กันยายน 2538 หากมิใชเปนเพราะหนังสือเลมนี้ติดอันดับขายดีดวยวิธีการซิกแซก
 จะมีคนไทยสักกี่คนที่รูจักนายคนนี้
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ตลาดหนังสือหลังเดือนตุลาคม 2516*

“…(การปฏวิตัติุลาคม 2516)  ไมใชการปฏิวัติในความหมายที่เขาใจกัน โดยทั่วไป 
 หากเปนขบวนการซึ่งไมไดมีผู นํ ามุ งตอสู เพื่อแสวงและเสวยอํ านาจ และ 
 ในประการสํ าคัญ เปนการปฏิวัติที่ไมไดเสนอทางออกใหกับสังคม…ปฏิวัติตุลาคม 
 จัดไดวาเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม มุงประทวงโจมตีตอหลักการปกครอง  
 และความสัมพันธแบบเจาคนนายคน ซ่ึงเรียกวาเปนหลักการของอภิสิทธิ์…”

หากการตีความการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ของนาย 
เสนห จามริก ในจุลสารของมูลนิธิโกมล คีมทอง เร่ือง หลักการสิทธิเสรีภาพหลังปฏิวัติตุลาคม 
2516 ซ่ึงคัดมาขางตนนี้เปนไปอยางถูกตอง การปฏิวัติวัฒนธรรมหาไดส้ินสุดแตเพียงแคนั้นไม  
หากทวาไดสืบทอดมรดกตอมาจนบัดนี้ (ตุลาคม 2518)

การปฏิวัติวัฒนธรรมเพิ่มเร่ิมตน
ปรากฏการณสิบสี่ตุลาคม 2516 หาไดมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบทางวัฒนธรรมอีกดวย การตอสูทางความคิดของกลุมคน 
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงสังคม กับกลุมคนที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่เห็นไดชัดตลอด 
ชวงเวลาสองปที่ผานมานี้ (2516-2518) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิวัติวฒันธรรมในเดือนตุลาคม 
2516 ไดมผีลอยางสํ าคัญตอตลาดหนังสือ ไมเพียงแตตลาดหนังสือจะขยายตัวอยางรวดเร็วเทานั้น 
แตคณุภาพของหนังสือที่ออกสูบรรณพิภพก็เปลี่ยนแปลงไปอยางสํ าคัญดวย

แตเดิมนั้น หนังสือประเภทที่จุดความคิดและขยายโลกทัศนของผู อานมีอยู  
นอยมาก ตลาดหนังสือถูกครอบงํ าดวยแนวนิยายประเภท ‘นํ้ าเนา’  สวนหนังสือประเภทสารคดี 
นั้นเลาก็มักจะเขียนกันอยางฉาบฉวย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวา บรรยากาศทางการเมือง 
ไมเอือ้อํ านวยใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และอีกสวนหนึ่งเปนเพราะฝายนายทุน
สํ านักพิมพไมกลาเสี่ยงที่จะตีพิมพ

การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญในวงวรรณกรรม ซ่ึงเปนผลจากการปฏิวัติวัฒนธรรม
ตุลาคม 2516 ก็คือ การกลับฟนคืนชีพอีกครั้งหนึ่งของแนวความคิด ‘ศิลปเพื่อชีวิต ศิลป 
เพื่อประชาชน’ การฟนคืนชีพดังกลาวนี้เปนคลื่นลูกใหมซ่ึงสืบทอดผลงานของนักเขียนวรรณกรรม
เพื่อชีวิตในยุค 2490 โดยที่คล่ืนลูกเกากํ าลังออนตัวลงและมลายไปกับทองทะเลแหงวรรณกรรม 
การปฏิวัติตุลาคมไดมีสวนสํ าคัญในการหนุนเนื่องกระแสความคิด ‘ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อ 

                                                       
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารจตุรัส ปที่ 1 ฉบับที่ 15 (21 ตุลาคม 2518) โดยมิไดปรากฏชื่อหรือนามปากกา
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ประชาชน’ อยางตอเนื่องและรุนแรง ทั้งๆที่กอนหนานั้น กลุมวรรณกรรมเพื่อชีวิต ไดพยายาม 
ร้ือฟนแนวความคิดดังกลาวนี้ แตไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควรจะเปน แมแตหนังสือ ศลิปเพื่อชีวิต 
ศิลปเพื่อประชาชนของทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์) ซ่ึงสํ านักพิมพเพื่อนจัดพิมพขึ้นในป 2515  
ปรากฏวาขายไมคอยได แตหนังสือเลมเดียวกันนี้ กลับขายดีชนิดเทนํ้ าเททาภายหลังเดือนตุลาคม 
2516 และมีการตีพิมพซ้ํ าตอมาอีกหลายครั้งหลายครา

หันกลับไปสูงานเพื่อชีวิต
การหันกลับไปหางานเขียน ‘เพือ่ชีวิต’ ในยคุ 2490 เปนปรากฏการณที่เห็นไดชัด 

ไมเพียงเฉพาะแตงานของจิตร ภูมิศกัด หากรวมถึงงานของ อุดม ศรีสุวรรณ เจาของนามปากกา      
‘พ. เมืองชมพู’ และ ’บรรจง บรรเจิดศิลป’ อาทิ เชน ศลิปวรรณคดีกับชีวิต (กลุมผูหญิงธรรมศาสตร 
2517) และอศันี พลจันทร เจาของนามปากกา ‘นายผี’  ‘อินทรายุธ’ และ ‘ศรีอินทรายุธ’ อาทิเชน  
ขอคิดจากวรรณคดี (ศูนยกลางนักเรียนแหงประเทศไทย 2518) ซ่ึงรวมขอเขียนจากคอลัมน  
‘ขอคิดจากวรรณคดี’ และคอลัมน ‘ขอไมนาศึกษาทางการประพันธ’ ในนิตยสาร อักษรสาสน
(2492-5)  ศลิปาการแหงกาพยกลอน (ทพัหนารวม 2518) และศิลปและวรรณคดี (แนวรวมครูกาว
หนา 2518) ซ่ึง ‘อินทรายุธ’ แปลจากขอเขียนของเหมาเจอตง (ตีพิมพคร้ังแรกใน อักษรสาสน)

ไมแตจะมีการนํ าขอเขียนเกี่ยวกับแนวความคิด ‘ศลิปเพื่อชีวิต ศลิปเพื่อประชาชน’
มาตีพิมพใหมเทานั้น หากยังไดนํ ากวีนิพนธของกลุมวรรณกรรมเพื่อชีวิตออกตีพิมพอีกดวย  
อาทิเชน รวมบทกวีและงานวิจารณศิลปวรรณคดี (แนวรวมนักศึกษาเชียงใหม 2517) ของ 
กวีการเมือง (จิตร ภูมิศักดิ์) กวปีระชาชน : รวมบทกวีที่สรรแลว 2493-2510 (กลุมวรรณกรรม 
ธรรมศาสตร 2517) พรอมกันนั้น ก็ไดมีการตีพิมพเร่ืองสั้นและนวนยิายที่ถือเปน “วรรณกรรมเพื่อ
ชีวิต” ของนกัเขียนไทยหลายตอหลายทาน อาทิเชน ปศาจ, ความรักของวัลยา ซ่ึงเขียนโดยเสนีย 
เสาวพงศ (ศักดิ์ชัย บํ ารุงพงศ) ทั้งสองเรื่อง เมืองนิมิตร (องคการบริหาร สจม. 2517) ของ  
มรว. นิมิตรมงคล นวรัตน รวมเร่ืองสั้นรับใชชีวิต และ แลไปขางหนา ของ ศรีบูรพา (กุหลาบ  
สายประดิษฐ) ตลอดจนเรื่องสั้นบางเรื่องของ อิศรา อมันตกุล และศรีรัตน สถาปนวัตน เปนอาทิ

กอรก้ีตามมาพรอมกับหลูซ่ิน
ขณะเดียวกัน กม็กีารนํ างานวรรณกรรมเพื่อชีวิตของนักเขียนตางชาติ ซ่ึงมีผูแปล

เปนภาษาไทยแลวออกตีพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แม  ของแมกซิม กอรกี้ (ชมรมหนังสือดาวเรือง 
จฬุาฯ 2516-7) ซ่ึงศรีบูรพาเปนผูแปลภาคแรก การแปลวรรณกรรมเพื่อชีวิตของตางชาติ ดูเหมือน 
จะเปนงานวรรณกรรมประเภทเดียวที่มีการสืบทอดตอมาภายหลังตุลาคม 2516 อยางคอนขาง 
ตอเนื่องมีงานแปลใหมๆเกิดขึ้นหลายตอหลายช้ิน อาทิเชน ชีวติและงานของหลูซ่ิน โดย ‘นวชน’
(สํ านักพิมพคนหนุม 2517) คนขี่เสือ (สํ านักพิมพเสียงเยาวชน 2517) ซ่ึง ทวีป วรดิลก แปลจาก 
นวนิยายของ ดร. ภวาณี ภฏัฏาจารย  เบาหลอมนักปฏิวัติ (พรรคแนวประชาและชุมนุมวรรณศิลป 
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อมธ. 2518) ซ่ึงเทอด ประชาธรรม (ทวีป วรดิลก) แปลจากงานของนิโคไล ออสตรอฟ สกี้  
สวนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นนั้น สุชาติ สวัสดิ์ศรี ไดพยายามชี้ใหเห็นวา เร่ืองสั้นไทยสมัยใหม
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  เร่ืองสั้นประเภทที่จัดไดวาเปนเรื่องสั้น ‘เพื่อชีวิต’ ก็ยัง 
มีการผลิตสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆ แมในชวงสมัยที่มีการปกครองแบบเผด็จการทหาร เพียงแตเปน 
ทีส่นใจเฉพาะคนกลุมนอยเทานั้น งานเหลานี้ไดรวมตีพิมพไวในแลงเข็ญ และ ถนนสายที่นํ าไปสู
ความตาย (สํ านักพิมพดวงกมล 2518)

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น 
ภายหลังการปฏิวัติตุลาคม 2516 แลว เราอาจกลาวไดไมผิดนักวา ยังมิไดคืบหนาไปจากเดิม 
แตประการใด ความขอนี้ยังคงเปนจริงอยูเมื่อพิจารณาถึงงานกวีนิพนธ อิทธิพลของกวีการเมือง 
และนายผี ฯลฯ ดูมีอิทธิพลอยางมากตองานของคนรุ นใหม ไมวาจะเปนตํ านานลิงยุคมืด  
(สํ านักพิมพศตวรรษ 2517) ของวิสา คัญทัพ และบทกวีเพื่อชีวิต (สหพนัธนักศึกษาเสรีแหงประเทศ
ไทย 2518) ของรวี โดมพระจันทร วิวัฒนาการในดานนี้ ชลธิรา กลัดอยู ไดกลาวไวบางแลวใน 
วรรณคดีของปวงชน (องคการบริหาร สจม. 2517)

เร่ิมการโจมตีนวนิยาย ‘นํ ้าเนา’
ความแพรหลายและกระแสคลื่นของแนวความคิด “ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อ 

ประชาชน” ทํ าใหเร่ิมมีการโจมตีนวนิยาย “นํ้ าเนา” และวิพากษวิจารณวรรณคดีศักดินา 
ในเวลาตอมา ความขัดแยงในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงขึ้นและแปรสภาพมาเปนความขัดแยง 
ทางการเมืองในภายหลัง ดังจะเห็นไดวา นักเขียนนวนิยาย “นํ้ าเนา” และอาจารยสอนภาษา 
และวรรณคดีไทยเปนจํ านวนมาก ไดเขารวมเปนสมาชิกของกลุม ‘นวพล’ และกลายเปนเบี้ย 
หมากรุกทางการเมืองไปโดยปริยาย

กลาวโดยสรุป การฟนคืนชีพของแนวความคิด ‘ศิลปเพื่อประชาชน’ ภายหลัง 
การปฏิวัติตุลาคม 2516 ไดกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรง ระหวางกลุมคนที่
ตองการการเปลี่ยนแปลง กับกลุมคนที่ตองการรักษาสถานภาพเดิม แตทามกลางความขัดแยง 
ดังกลาวนี้ การสืบทอดเจตนารมณของวรรณกรรมเพื่อชีวิต ไมวาจะเปนเรื่องสั้นและกวีนิพนธ  
กย็งัคงเกิดขึ้นอยางไมขาดสาย ในดานนวนยิายนั้น แมแตนักเขียนนวนิยาย ‘นํ้ าเนา’ อยางสุวัฒน  
วรดิลก ก็เร่ิมหันมาสานตองานวรรณกรรมเพื่อชีวิต ดังเชนพิราบแดง (กลุมวรรณกรรมเพื่อชีวิต 
2518) แตถึงกระนั้นก็ตาม ความคืบหนาในเรื่องนี้ยังไมมีสูมากนัก

การดิ้นรนขอบคนรุนใหม
การปฏิวัติตุลาคม 2516 เปนการปฏิวัติที่มิไดเสนอทางออกใหสังคม ดังนั้น  

ชวงเวลาสองปที่ผานมา (2516-2518) จึงเปนชวงเวลาที่เร่ิมถามคํ าถาม ‘เราจะไปไหนกัน’   
อยางจริงจัง ยุค ‘เราจะไปไหนกัน’ คาบเกี่ยวกับยุค ‘ฉนัจึงมาหาความหมาย’ ในชวงนี้จึงเปนชวงที่
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ตลาดหนังสือเบงบานอยางเต็มที่ หนังสือประเภทที่แสดงถึงขอผิดพลาดในอดีต และโลก 
พระศรีอาริยในอนาคต จึงหล่ังไหลออกสูบรรณพิภพอยางไมขาดสาย สวนหนึ่งเปนผลจากการ 
ดิน้รนแสวงหาของกลุมคนรุนใหม อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการฉวยโอกาสของนายทุนและนักเขียน
ที่ตองการทรัพยศฤงคาร

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา หนังสือประเภทที่แสดงถึงขอผิดพลาดในอดีต 
มอีอกสูตลาดไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคนไทยขาดสํ านึกทางประวัติศาสตร แมวาการศึกษา
ลัทธิมารกซิสมจะคอนขางแพรหลายในชวงสองปที่ผานมานี้ (2516-2518) แตกระนั้นก็ตาม  
การอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตรในการวิเคราะหสังคมไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร หนังสือ 
ที่ชวยช้ีใหเห็นถึงบทเรียนจากประวัติศาสตรจึงออกสูตลาดนอยมาก อาทิเชน กบฎ รศ.130  
(ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 2517) ของเหรียญ ศรีจันทร และเนตร พูนวิวัฒน  
ขบวนการนักศึกษาไทยจากอดีตถึงปจจุบัน (ชมรมพระจันทรเสี้ยว 2517) ซ่ึงวิทยากร เชียงกูล 
เปนบรรณาธิการผูรวบรวม หนังสือประวัติศาสตรเลมเดียวที่มีอิทธิพลอยางมหาศาลตอคนรุนใหม 
ก็คือ โฉมหนาศักดินาไทย ของสมสมัย ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์) ในชวงเวลาเพียงสองป  
มีการตีพิมพถึงสามครั้ง (การตีพิมพคร้ังลาสุดเปนการตีพิมพคร้ังที่ส่ี โดยชมรมหนังสือแสงตะวัน 
2518) การรื้อฟนงานของจิตร ภูมิศักดิ์มาตีพิมพใหม ยังผลใหคนรุนใหมเร่ิมสนใจศึกษาชีวิต 
และงานของทานผูนี้อยางจริงจัง จนสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทยถึงกับจัดสัมมนาเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ ซ่ึงตอมาไดตีพิมพเปนหนังสือช่ือ จติร ภูมิศักดิ์ นักรบของคนรุนใหม (กองบรรณาธิการ
สังคมศาสตรปริทัศน 2517) โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรีเปนบรรณาธิการ และชวงนี้เองเปนชวงที่มี 
การโจมตีระบบศักดินาอยางกวางขวาง

ในขณะที่มีการยกยองจิตร ภูมิศักดิ์ วาเปนนักรบของคนรุ นใหมนี้เอง ก็มี 
หนังสือเกี่ยวกับชีวประวัตินักปฏิวัติและผูนํ าประเทศสังคมนิยมทยอยออกสูตลาด อาทิเชน  
วีรชนเอเชีย (กองบรรณาธิการสังคมศาสตรปริทัศน 2517) ซ่ึงสุชาติ สวัสดิ์ศรีเปนบรรณาธิการ 
เหมาเจอตง ของเทอด ประชาธรรม เหมาเจอตงและความคิดของเขา (คณะบรรณาธิการมหาราษฎร 
2517) ของพินิจ สูรยะกานต คารล มารกซ  (แนวรวมนักศึกษาเชียงใหม 2517) ซ่ึงแปลจากขอเขียน
ของเลนิน เช กวูารารา นายแพทยนักปฏิวัติผูยิ่งใหญ (อมธ. 2516) ซ่ึง ‘ศรีอุบล’ แปลจากตนฉบับ
ของซินแคลร หลุยส (ตีพิมพจนถึงบัดนี้ส่ีคร้ังแลว) จากกลุมแมนํ้ าโวลกา (กลุมจุฬา-ประชาชน 
2517) ซ่ึงอรุณ ชัยโรจนแปลจากนวนิยายชีวประวัติของแมกซิม กอรกี้ (ตีพิมพคร้ังแรกในป 2500 
โดยสํ านักพิมพเทวเวศน) เลนิน : ศาสดานักปฏิวัติ (แนวรวมนักศึกษากรรมกร 2518) ซ่ึงวิภาษ 
รักษาเวทีเปนผูเขียน และ  กมิอิลซอง (ปุถุชน 2518) โดย คม ทิวากร

การแสวงหาทางออกของสังคมไทย  ทํ าใหเร่ิมมีการรื้อฟ นศึกษาความคิด 
ของคนรุ นเกา อาทิเชน ทรัพยศาสตร (สํ านักพิมพพิฆเณศ 2518) ของพระยาสุริยานุวัติ  
(เกิด บุนนาค) สรรนิพนธของเทียนวรรณ (องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง 2517) ปฏิวัติ
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สังคม (สหพนัธนิสิตนักศึกษาอีสานแหงประเทศไทย 2518) ของเปลื้อง วรรณศรี และขวัญใจ 
ของคนรุนใหมในชวงแรกๆ นี้ ก็คือหลวงประดิษฐมนธรรม (ปรีดี พนมยงค) งานสํ าคัญสองชิ้น 
ของทานผูนี้คือ ความเปนอนิจจังของสังคม และเคาโครงการเศรษฐกิจ ไดนํ าออกตีพิมพซ้ํ าแลว 
ซ้ํ าเลาหลายครั้งหลายครา และหนังสือที่มีการตีพิมพใหมอีกครั้งหนึ่งคือ ทานปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส
(สํ านักพิมพสามัคคีธรรม 2517) ของ ดร.เดือน บุนนาค

ปรีดี พนมยงษ กับ ผนิ บัวออน
งานของนักเขียนไทยที่มีอิทธิพลตอคนรุนใหมอยางมากในชวงแรก นอกจาก 

นายปรีดี พนมยงคก็คือ อํ านาจ ยทุธวิวัฒน (ผิน บวัออน) โดยเฉพาะอยางยิ่ง วจิยัสังคมไทย (2517) 
และปฏิวตัิการศึกษาตามแนวทางสังคมนิยม (2517) แตภายหลังจากที่อํ านาจไดมีสวนเขียนเอกสาร
เร่ือง ‘สถานการณและภาระหนาที่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา’ (ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2517) ความ 
ไมไววางใจและขาวที่วา อํ านาจทํ างานใหแกสันติบาล ก็แพรสะพัดในหมูนิสิตนักศึกษา และ 
มีการตอบโตเอกสารดังกลาวในปตุภูมิรายสัปดาหในเวลาตอมา จนเปนเหตุใหอํ านาจ ยทุธวิวัฒน 
ตองเขียนปลนทฤษฎี (สหพันธนิสิตนักศึกษาชาวปกษใตแหงประเทศไทย 2517) โตตอบ  
ตอมาอํ านาจไดเขียนหนังสือเร่ือง แนวทาง 14 ตุลา จงเจริญ (อมธ. 2517) โดยไมปรากฏชื่อผูเขียน   
อํ านาจยุทธวิวัฒนก็กลายเปนเปาโจมตีของผูที่ใชนามปากกาวา ‘วิจารณญาณ’ ในจุลสารเรื่อง  
‘แนวทางปฏิวัติหรือแนวทางปฏิรูป’

ขณะเดียวกัน วิทยุเสียงประชาชนแหงประเทศไทยก็ไดโจมตี ‘ผูอางตนเปน 
นักลัทธิมารกซ’ ซ่ึงเปนที่เขาใจกันวาหมายถึงอํ านาจ ยทุธววิัฒนนั้นเอง จนในที่สุด ‘สูแดนกอตัว’ 
ไดเขียนเรื่อง ‘พคท. เปดหนากากอํ านาจ ยทุธวิวัฒน’ ในนิตยสารเอเชีย ฉบับวันที่ 2-8 กันยายน 
2518 โจมตีอํ านาจ ยทุธววิัฒน ซ่ึงยังผลใหผูถูกโจมตีตองเขียนหนังสือเร่ือง การตอสูสองแนวทาง
(ไมปรากฏสํ านักพิมพ 2518)

แตเดิมนั้นเขาใจกันวา ผูที่เขียนโตอํ านาจ ยทุธวิวัฒนในปตุภูมินัน้ คือ ธง แจมศรี 
แตในหนังสือเลมลาสุดของอํ านาจ ยุทธวิวัฒนดังกลาวนี้ มิไดกลาวถึงธง แจมศรีในทางราย  
แตกลับโจมตีกลุม ประเสริฐ เอี้ยวฉาย และสมพงศ อยูณรงค สํ าหรับคนรุนใหมบางกลุม  
อํ านาจยุทธวิวัฒน ไดตกเวทีประวัติศาสตรไปเสียแลว เชนเดียวกับปรีดี พนมยงค แตอิทธิพล 
ของสองทานนี้ยังคงมีอยูในหมูคนรุนใหมบางเหลาอยางปฏิเสธมิได

ในชวงที่มีการตีพิมพงานเกี่ยวกับโลกพระศรีอาริยของนักคิดไทยนี้ ก็ประจวบกับ
มีงานแปลของนักคิดตางชาติออกสูตลาดดวย อาทิเชน ยโูทเปย (โครงการตํ าราฯ สมาคมสังคม
ศาสตรแหงประเทศไทย 2517) ซ่ึงสมบัติ จันทรวงศ แปลจากอมตนิพนธของทอมัส มอร  
สัญญาประชาคม (ศนูยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 2517) ซ่ึงจินดา จนิตนเสรี แปลจากงาน
ของจาง จากส รูสโซ นักคิดชาวฝรั่งเศส และในป 2517 นั้นเอง องคการนักศึกษามหาวิทยาลัย            
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ธรรมศาสตรก็ไดทดลองตีพิมพ ปรัชญานิพนธประธานเหมาเจอตง ออกสูตลาด ปรากฏวาขายดีเปน
เทนํ ้าเททา และรัฐบาลในขณะนั้นก็ใจกวางพอที่จะใหประชาชนมีเสรีภาพในการศึกษา ดวยเหตุนี้
เอง ตอมาชมรมหนังสือแสงตะวันจึงดํ าเนินกาาจัดพิมพสรรนิพนธของเหมาเจอตงเปนชุดฉบับ
สมบูรณ

ในชวงที่ประชาชนกระตือรือรนใฝรูนี้เอง บรรดานักเขียนและนายทุนโสเภณี 
ก็เร่ิมหาทางกอบโกยเงินทองดวยการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับสังคมนิยมและผูนํ าประเทศสังคมนิยม
อยางขนานใหญ

หนงัสือเก่ียวกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระหวางป 

2516-2518 มีผลกระทบตอตลาดหนังสืออยูไมนอย ขาวลือเกี่ยวกับการรัฐประหารมีสวนทํ าให 
มีหนังสือเกี่ยวกับการตอตานและกลไกของการรัฐประหารออกสูตลาด อาทิเชน เราจะตอตาน 
เผด็จการไดอยางไร (อมธ.2517) ของปรีดี พนมยงค คูมือรัฐประหาร (เคล็ดไทย 2517) ของพันศักดิ์ 
วญิญรตัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือวาดวยการฟนคืนชีพของระบอบเผด็จการจากประสบการณ
ของตางชาติ อาทิเชน รอยเลือดในเกาหลี (ชมรมพระจันทรเสี้ยว 2517) เขียนโดย ธัญญา ผลอนันต 
และสหาย มิไยตองกลาวถึงหนังสือที่เปดโปงการปราบปรามประชาชน ดังเชนกรณีบานนาทราย 
กรณีหมูบานซับแดง และกรณีถังแดง เปนอาทิ การโจมตีวิธีการปราบปรามผูกอการรายและการ
ปลุกฝคอมมิวนิสตยังคงเปนประเด็นสํ าคัญที่มีการโตเถียงกัน ตัวอยางของหนังสือประเภทนี้ไดแก 
สุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ) ขบวนการคอมมิวนิสตในประเทศไทย (กองบรรณาธิการสังคม
ศาสตรปริทัศน 2517) ผิว คํ าเผือก รบใหแพ (2518) ฤทธิ์ อิทธิประชา เปาหมาย พคท.อีสาน 16 จุด 
(วิทยาวธุ 2518) ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ  การตอสูของพรรคคอมมิวนิสตไทย (2517) จินดา           
ดวงจินดา ขบวนการคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (บรรณากิจเทรดดิง้ 2517) อนันต เสนาขันธและ
เพื่อน คอมฯ ที่รัก (2517)

เช กูวารา ก็มาดวย
ในขณะที่กระแสคลื่นแหงการรัฐประหารยังไมราบเรียบ ความไมแนใจวา  

การตอสู ‘บนดิน’ เพือ่น ําสงัคมเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางที่พึงปรารถนา จะดํ าเนินอยูไดนานเพียงใด      
คนรุนใหมเปนจํ านวนไมนอยเร่ิมศึกษาถึงวิธีการตอสู‘ใตดิน’ หากชนชั้นผูปกครองทํ าใหการตอสู         
‘บนดิน’ เปนไปไมไดอีกตอไป หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงทะลักออกสูตลาดมากพอสมควร อาทิเชน 
ทฤษฎีสงครามกองโจร (กลุมศึกษาปญหาการเมือง คณะรัฐศาสตรจุฬาฯ 2517) ซ่ึง ‘กิตติกุล’  
แปลจากขอเขียนของ เช เกวารา แนวรวมปลดแอกของโฮจิมินห (ชุมนุมวรรณศิลป อมธ. 2517)
เรียบเรียงโดยบัณฑูร เวชสาร   ชาวนาปฏิวัติ (กลุมศึกษาชาวนา มธ. 2517) ของเหมาเจอตง



19

โดยที่แนวทางสังคมนิยมเปน ‘ทางออก’ ทีค่นรุนใหมจํ านวนไมนอยเห็นรวมกัน 
หนังสือเกี่ยวกับสังคมนิยมและลัทธิมารกซิสมจึงทยอยออกสูตลาดอยางไมขาดสาย ในระยะแรกๆ 
ใชวิธีหันไปศึกษาหนังสือประเภทนี้ที่นักเขียนไทยในอดีตไดเขียนไว อาทิเชน ปรัชญาของ 
ลัทธิมารกซิสม (แนวรวมนักศึกษาเชียงใหม 2517) ซ่ึงกุหลาบ สายประดิษฐ แปลจากตนฉบับ 
ของอีมิล เบิรนส (ตีพิมพคร้ังแรกใน อักษรสาสน ป 2493) วฒันาการความคิดสังคมนิยม (แนวรวม
นกัศกึษาเชียงใหม 2516) ของชาญ กรัสนยับุระ (ตีพิมพคร้ังแรกโดยสํ านักพิมพปตุภูมิในป 2501) 
ในชวงกอนเดือนตุลาคม 2516 สํ านักพิมพเคล็ดไทยไดตีพิมพหนังสือเร่ือง วิวัฒนาการของ 
มารกซิสม ของ น. ชญานุตม ซ่ึงมีผูช้ีใหเห็นวามีการ ‘บดิเบือน’ หลายตอหลายตอน อาทิเชน  
สุรพงษ ชัยนาม มารกซและสังคมนิยม (สํ านักพิมพเคล็ดไทย 2517) ดํ ารง สัจจธรรม โต  
น.ชญานุตม (สหพนัธนสิิตนักศึกษาอีสานแหงประเทศไทย 2518) อยางไรก็ตาม หนังสือที่ชวยให
เขาใจแนวความคิดของมารกซอยางคอนขางเที่ยงตรงก็คือ หนังสือของสุภา ศิริมานนท มารกซ 
จงใจพิสูจนอะไรอยางไร (กลุมเศรษฐธรรม มธ. 2518) และ แคปตะลิสต (สํ านักพิมพเคล็ดไทย 
2517) สวนหนังสือที่เขียนจากทัศนะฝายขวาก็มีอาทิเชน ความผิดพลาดของนายหมาก (ประพันธ
สาสน 2518) ของวสิษฐ เดชกญชร

คมัภีรแหงการปฏิวัติ
ประเทศสังคมนิยมซึ่งอยูในความสนใจของคนรุนใหมหลังการปฏิวัติตุลาคม 2516 

ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ืองราวเกี่ยวกับมรรควิธีในการพัฒนาของประเทศนี้ จึงเปน 
ประเดน็ทีม่ีการศึกษาอยางกวางขวาง มีหนังสืออยางนอยที่สุด 3 เลม ที่สนองความอยากรูในเรื่องนี้ 
คือ การปฏิวัติของจีน (กองบรรณาธิการสังคมศาสตรปริทัศน 2517) ซ่ึงสุชาติ สวัสดิ์ศรี 
เปนบรรณาธิการ จีน : แผนดินแหงการปฏิวัติตลอดกาล (ฝายวิชาการ สจม.2516) ซ่ึงมโน  
มั่นในธรรมแปลจากตนฉบับของยัน เมอดัลและ กุน เคสเซิล และเศรษฐกิจในระบอบ
ประชาธิปไตยแผนใหม (สภานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2517) ซ่ึง สวพ. แปลจาก
งานของศาสตราจารย เสิน่จือ้หยวน (ตีพิมพคร้ังแรกในอักษรสาสนในป 2495) มิไยจะตองกลาวถึง
หนังสือ ‘นํ ้าเนา’  อีกเปนอันมาก

การศึกษาแนวทางสังคมนิยมไดขยายตอไปถึงการศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง   
ดงันัน้ จึงมีหนังสือแนวนี้ออกสูตลาดบาง อาทิเชน เศรษฐศาสตรการเมือง (สํ านักพิมพคนหนุม 
2517) เขียนโดย ธีระ วรเมธ และกํ าแหง อยูเอี่ยม และเศรษฐศาสตรเพื่อมวลชน (สหพันธนักศึกษา
มหดิล 2518) เขียนโดยวิภาษ รักษาวาที

นอกจากนี้ ไดมีการแปลงานของนักคิดสังคมนิยมออกเปนภาษาไทย อาทิเชน  
งานของคารล มารกซ ไดแก แรงงาน คาจาง และเงินทุน (สํ านักพิมพปุถุชน 2818) แปลโดย 
สมชาย  เมนแยม คาจาง ราคา และกํ าไร (สํ านักพิมพปุถุชน 2518) แปลโดยประสาท ลีลาเธียร  
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และ Communist Manifesto มีสํ านวนภาษาไทยถึงสองฉบับคือ คํ าประกาศแหงความเสมอภาค
(อมธ. 2517) และแถลงการณพรรคคอมมิวนิสต (ชมรมหนังสือแสงตะวัน 2517) โดยที่สํ านวน 
ฉบบัหลังเชื่อถือไดมากกวาฉบับแรก

งานของเลนินมีตีพิมพหลายเลม อาทิเชน หลักลัทธิเลนิน (แนวรวมนักศึกษา
เชยีงใหม 2517) แปลโดยบํ ารุง ไพรัชวาที  รัฐและการปฏิวัติ มสํี านวนแปลสองฉบับคือสํ านวน 
ของวิชา วฏัฏโก (สํ านักพิมพปุถุชน 2517) และสํ านวนซึ่งไมปรากฏชื่อผูแปล (แนวรวมจุฬา 2518) 
โดยที่ฉบับหลังสมบูรณกวาฉบับแรก งานของนักคิดอื่นๆก็มีคัมภีรของผูใชแรงงาน (แนวรวม 
นสิิตประสานมิตร 2517) ซ่ึงชวลิต วงศวินัย แปลจากงานของบูคาริน และพรีออบเบรเชนสกี้

ส่ิงที่นาสังเกตก็คือ ผูเขียนและผูแปลเหลานี้มักจะไมบอกแหลงที่มาของหนังสือ 
ซ่ึงท ําใหยากลํ าบากที่จะตรวจสอบความถูกตองในการแปลได ยิ่งไปกวานั้น การขาดความรูพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร ทํ าใหการแปลบิดเบือนจากความหมายที่แทจริงอยูเนืองๆ

ปฏิรูปหรือปฏิวัติ : แนวทางไหน
ความขดัแยงเกี่ยวกับแนวทางสังคมนิยม ระหวางแนวทางปฏิวัติกับแนวทางปฏิรูป

เร่ิมปรากฏเดนชัดขึ้นในระยะหลังนี้ การโตแยงในเรื่องนี้ไมเพียงแตจะมีการโจมตีความคิดของ 
กลุมอํ านาจ ยุทธวิวัฒน ดังที่กลาวมาแลวขางตนเทานั้น หากทวายังนํ าขอโจมตีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีตอสหภาพโซเวียตในยุคครุสชอฟออกมาตีพิมพดวย อาทิเชน วิพากษลัทธิแก 
(เจริญวิทยการพิมพ 2518) ซ่ึงเปนขอเขียนของกองบรรณาธิการหุงฉี่ และเหร่ือนหมิน ร่ือปาว  
และการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพกับลัทธิแก (ไมปรากฏชื่อสํ านักพิมพ 2518) การถกเถียงในเรื่องนี้ 
จะยงัคงเปนประเด็นสํ าคัญตอไปในปหนานี้ (2519) อยางแนนอน

ดอกไมรอยดอกเบงบาน
การขยายตัวของตลาดหนังสือภายหลังการปฏิวัติตุลาคม 2516 โดยสาระสํ าคัญ

แลว เกิดจากความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน การเบงบานของตลาดหนังสือเปนผลจากการ
ตอบสนองของตลาดหนังสือที่มีตอสํ านึกทางการเมืองของประชาชนที่สูงขึ้น หนังสือที่ทะลัก 
สูตลาดในชวงเวลาดังกลาวนี้ หาไดมีแตหนังสือฝาย ‘ซาย’ เทานั้นไม ปฏิกิริยาของกลุมฝายขวา  
ซ่ึงพยายามตอตานการเปลี่ยนแปลง ทํ าใหมีหนังสือประเภท ‘สังคมนิยม’ ออกสูตลาดมากขึ้น  
โดยพยายามบิดเบือนขอเท็จจริงและความเห็นของนักคิดสังคมนิยมตางๆนานา และพยายาม 
เลียนรูปแบบของหนังสือที่ออกโดยฝาย ‘ซาย’ ดวยวิธีการตางๆ

การตืน่ตวัทางการเมืองภายหลังการปฏิวัติตุลาคม 2516   มิไดจํ ากัดเฉพาะหมูนิสิต           
นักศึกษา แตยังแพรไปยังหมูนักเรียนดวย ในชวงนี้ การโจมตีการศึกษาภายใตระบบโรงเรียน 
เปนไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางภายหลังจากที่ ช. เขียวพุมพวง ไดแปลงานชิ้นเอกของ 
เปาโล แฟร ช่ือ การศึกษาสํ าหรับผูถูกกดขี่ (สหพนัธนักศึกษาเสรีแหงประเทศไทย 2517) ทั้งๆที่
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แนวความคิดเกี่ยวกับการเลิกลมระบบโรงเรียนไดปรากฏสูตลาดวิชาไทยมาตั้งแตีป 2514-5  
ดังจะเห็นไดวาในชวงเวลาดังกลาว มีบทความแนวนี้ตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน และ 
ปาจารยสาร แตแนวความคดิดังกลาวก็หาไดเบงบานประการใดไม เพิ่งจะมากลาวขวัญกันอยางมาก
ภายหลังการปฏิวัติตุลาคม 2516 นี้เอง การปฏิวัติตุลาคมจึงมีสวนปลุกสํ านึกของประชาชนใหหันมา
สนใจระบบการศึกษาของไทยในปจจุบัน และเปนเหตุใหคณะกรรมการศึกษาแหงชาติจํ าตอง 
แตงตัง้คณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาวางพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาในเวลาตอมา

นกัเรียนกับความสํ านึกทางการเมือง
การปฏิวัติตุลาคม 2516 ซ่ึงไดกอปฏิกิริยาลูกโซในการปลุกสํ านึกทางการเมือง  

ของนกัเรยีนภายใตระบบโรงเรียนอันลาหลัง ไดมีสวนอยางสํ าคัญในการกอใหเกิดชองวางระหวาง            
นกัเรยีนกบัครูบาอาจารย การเรียกรองใหโรงเรียนใหเสรีภาพแกนักเรียนเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
จนเปนเรื่องธรรมดาในชวงป 2516-2518 ในชวงเวลานี้เอง นิตยสารเสียงเยาวชน และงานของ 
อนุช อาภาภิรมมีอิทธิพลอยางมากตอแนวความคิดของนักเรียน ‘หัวกาวหนา’ และนักเรียน 
กลุ มนี้ เองมีส วนเป นหัวหอกในการปฏิวัติวัฒนธรรมสืบตอมา ดังจะเห็นไดว ามีหนังสือ 
หลายตอหลายเลม ซ่ึงผลิตโดยกลุมนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนตางๆ เชน ศึก (สมานมิตร 
2517 สภานักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

ความขัดแยงทางความคิดจะยังคงมีตอไป แตปรากฏการณอันหนึ่ง ซ่ึงเกิดขึ้น 
ภายหลังการปฏิวัติตุลาคมก็คือ การตอบสนองของตลาดหนังสือที่มีตอการเคลื่อนไหวทางการเมือง
อยางรวดเร็วชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน ตลาดหนังสือกลายเปนกลไกสํ าคัญในการแสดงออก 
ซ่ึงความคิดทางการเมืองและทางออกของสังคมไทย

การตอบสนองดังกลาวนี้ได มีส วนทํ าใหคุณภาพของหนังสือในตลาดเริ่ม 
แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้มิไดเกิดขึ้นในตลาดหนังสือ ‘เกา’ หากแตเกิดขึ้น 
ในตลาดหนังสือ ‘ใหม’ ทั้งนี้ก็เพราะสํ านักพิมพที่มีอยู  เดิมยังคงตีพิมพหนังสือ ‘นํ้ าเนา’  
เปนสวนใหญ

สํ านักพิมพเกิดใหม  : หัวหอกทางวฒันธรรม
การปฏิวัติตุลาคมไดกอใหเกิด ‘สํ านักพิมพ’ ใหมๆ ขึ้นเปนอันมาก ‘สํ านักพิมพ’

เหลานี้มิใชวิสาหกิจเอกชนในรูปแบบที่เขาใจกันดั้งเดิม แตเปนกลุมพลังทางการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิง่กลุมนิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยตางๆ กลุมเหลานี้ไดพยายาม ‘ใหการศึกษา’ และ ‘ขาย’
ความคดิแกประชาชนโดยทั่วไป และกลายเปนหัวหอกที่สํ าคัญในการปฏิวัติวัฒนธรรม  การ ‘ให
การศึกษา’ และการ ‘ขาย’ ความคดิมกัจะดํ าเนินการผานตลาดหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราเรง
ในการผลิตหนังสือจะมีมากในชวงที่มีการจัดนิทรรศการทางการเมือง
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กํ าเนิดของ ‘สํ านักพิมพ’ ใหมๆ  เหลานี้มีสวนชวยใหราคาหนังสือในตลาดถูกกวา
ที่ควรจะเปน เพราะหนังสือที่ผลิตโดย ‘สํ านักพิมพ’ เหลานี้ มิไดมุงหวังที่จะหากํ าไรเปนสํ าคัญ  
แตขณะเดียวกันนี้ ความใฝรูของประชาชนจํ านวนมาก หลังจากที่ไรเสรีภาพมาเปนเวลานาน  
ไดเปดชองใหมีผูฉวยโอกาสผลิตหนังสือ ‘นํ ้าเนา’ ออกสูตลาด

อยางไรก็ตาม แมวาการปฏิวัติตุลาคมจะชวยใหตลาดหนังสือเบงบาน แตกลไก
ของระบบทุนนิยมยังคงยึดครองอุตสาหกรรมหนังสืออยางเหนียวแนน แมว าการกอเกิด 
ของ ‘สํ านักพิมพ’ ใหมๆ จะชวยผอนคลายอํ านาจการผูกขาดในการผลิตลงไดบาง แตอํ านาจ 
การผูกขาดในกิจการจัดจํ าหนายยังหาไดผอนคลายลงแตประการใดไม สายสงหนังสือยังมี 
จํ านวนนอย และอํ านาจผูกขาดรวมกระจุกอยูในมือของสายสงใหญๆ เพียงไมกี่บริษัท ผลก็คือ 
หนังสือของ ‘สํ านักพิมพ’ ใหมยังไมแพรหลายเทาที่ควร การทํ าลายอํ านาจผูกขาดในกิจการ 
การจดัจ ําหนายหนังสือจึงเปนเงื่อนไขที่จํ าเปนสํ าหรับขั้นตอไปของการปฏิวัติวัฒนธรรม



ภาคที่สอง
บุคคล
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หมอปลัดเลกับกรุงสยาม  และมริกันหนแรก

หนังสือเลมนี้พิมพมาแลวสองครั้ง ฉบับพิมพคร้ังที่สองนั้น ทางมหาวิทยาลัย       
คอรเนลลไดนํ าไปแปลเปนภาษาอังกฤษ ทั้งยังสดุดีผูเขียนวา “—The author is a wellknown writer 
of novels, comedies, biographies, and histories.” ในการพิมพคร้ังที่สามนี้ ผูเขียนได “..คนควา 
ตอเติมใหม ยืดยาวไปกวาเกา..” และนํ าเรื่อง มริกันหนแรก ซ่ึงเพิง่เขียนขึ้นมา รวมตีพิมพเขาดวยกัน

ในภาคแรกวาดวยหมอปลัดเลกับกรุงสยามนั้นผูเขียนจับเรื่องตั้งแตหมอกิศลับ 
(Carl Friederick Augustus Gutzluff ในหนังสือพิมพสับสนเปน Carl Augustus Friedrich Gutzlaff) 
ชาวเยอรมัน และหมอตอมลิ้น (Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษเดินทางเขามาเผยแพรคริสตศาสนานิกาย
โปรเตสแตนท พ.ศ.2371 จนกระทั่ง American Board of Commissioner of Foreign Missions 
สงมชิชันนารีเขามาบางกอกเปนชุดที่สามเมื่อป 2378 ซ่ึงในชุดนี้ หมอปลัดเลไดรวมเดินทางเขามา
ดวย นาสังเกตวา ผูเขียนเขียนชื่อจริงของหมอปลัดเลผิดอยางไมนาเชื่อ กลาวคือ เขียนชื่อ Dan (iel) 
Beach Bradley เปน Danbeach Bladlay (หนา 15)

เนื้อหาสวนใหญในภาคแรกนี้ เนนหนักแตกรณียกิจของหมอปลัดเลที่มีต อ 
กรุงสยาม นับแตการนํ ากิจการแพทยอยางยุโรปเขามาเผยแพร เร่ิมดวยการตั้งโอสถศาลาที่วัดเกาะ 
รักษาโรคภัยไขเจ็บแกคนทั่วไป แรกทีเดียวมีแตคนไขชาวจีน มาภายหลังจึงมีคนไทยยอมให 
หมอปลดัเลรกัษา จนชั้นขุนนางผูใหญอันมีเจาพระยาภัยโณฤทธิ์ (หนา 35) พระยาพิพัฒนโกษา 
(หนา 46) เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย ณ นคร หนา 52) ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ  
มีเจาฟานอย หรือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว (หนา 37) สมเด็จพระศรีสุรเยนทรา 
บรมราชนิ ี (หนา 41-5) และเจาฟามงกุฎ (หนา 49) เปนอาทิ ยินยอมและทรงยินยอมใหหมอปลัดเล 
ดูแลโรคภัย หมดปลัดเลก็รักษาโรคไดชงัดนัก “..คนทั้งปวงจึงสรรเสริญปลัดเลกันออกอื้ออึง 
ไปดวยวาวางยาก็เกง แลสวนใจคอก็ดี ผิดกวาฝรั่งทั้งปวง ที่มักจะเปนเจาโมโหโทโสอยูร่ํ าไป..” 
(หนา 41) ทั้ง “..แกเปนหมออยางเกง นอกจากวาจะเปนหมอยาแลว หมอถอนฟนคนหมอปลัดเล 
ก็ทํ าได” (หนา 17) หมอปลัดเล     นอกจากจะเปนหมอฝรั่ง ปริญญา เอ็ม.ดี. ที่มาเมืองไทยกอนใครๆ 
แลว ยงัเปนหมอคนแรกที่เร่ิมทํ าการผาตัดในเมืองไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2379 (หนา 68)  
และเปนหมอคนแรกที่ริเร่ิมการปลูกฝปองกันไขทรพิษในป 2380 (หนา 75) ไมแตกรณียกิจ 
ดานการแพทยเทานั้น หมอปลัดเลยังไดมีสวน
----------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษา 4 (กรกฎาคม 2510) หนา 86-88
   บทวิจารณหนังสือเรื่องหมอปลัดเลกับกรุงสยาม และมริกันหนแรก แตงโดยนายหนหวย ฉบับพิมพครั้งที่สาม
   พ.ศ. 2508  446 หนา มีภาพประกอบ ราคา 35 บาท
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ในการทํ าใหกิจการดานการพิมพในเมืองไทยเจริญยิ่งขึ้นเปนลํ าดับมาก อาทิการซื้อลิขสิทธิ์ 
นิราศลอนดอนเปนครั้งแรก (หนา 99) การตีพิมพหนังสือสมุดไทยตางๆ และการออกหนังสือพิมพ
บางกอกรีคอรเดอรเปนครั้งแรก  ปรากฏวา “..หมอปลัดเลเปนเอดิเตอรที่มีปากกาคมอยางยิ่งผูหนึ่ง 
แกมิไดมีความเกรงกลัวใครเลย หากผูใดทํ าผิดหรือทํ าชั่วใหปรากฏ แกเปนตองลงหนังสือพิมพ 
ตเิตยีนเอาจริงๆ คนที่มีความกลาถึงเพียงนี้สมัยโนน นอกจากหมอปลัดเลหามีอีกไม..” (หนา 114) 
แมจนพระเจานองยาเธอ กรมหมี่นถาวรยศเที่ยวเสวยสุราเมามาย หมอปลัดเลก็นํ าเอามาเขียนติเตียน 
(หนา 122) ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหออกหมายประกาศหาม 
มใิหเฝากรมหมื่นถาวรยศ แลกรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชาที่วัง นอกจากผูที่เปนขาในกรม (หนา 155) 
ขอที่นาสรรเสริญหมอปลัดเลยิ่งก็คือ “..ปลัดเลมิไดเขียนเกลี้ยกลอมผูคนดวยเรื่องศาสนาของแก 
ลงในหนังสือพิมพเลยแมแตนอย แกมุงหนาที่จะใหหนังสือพิมพของแกมีคุณประโยชนแก 
บานเมืองของเราจริงๆ..” (หนา 129) แตในที่สุดบางกอกรีคอรเดอรก็ตองเลิกกิจการ เพราะ 
หมดปลัดเลไปเขียน     ติเตียนมองซเออรโอบะเร กงสุลฝร่ังเศส จนตัวเองถูกฟอง (หนา 131)

นาสังเกตวาโครงเรื่องหมอปลัดเลกับกรุงสยามนี้ผูเขียนไดอาศัยจดหมายเหตุ      
รายวนัหมอปลัดเล (ประชุมพงศาวดารภาค 12) เปนพื้น ทั้งนี้โดยคนหารายละเอียดจากหนังสืออ่ืนๆ 
ประกอบ แตนาเสียดายที่ผูเขียนกลาวถึงหมอปลัดเลเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกรุงสยามเทานั้น  
หมอปลดัเลเปนลูกเตาเหลาใคร ดํ าเนินชีวิตอยางไรกอนเขามากรุงสยาม แมจนหมอปลัดเลเกิดปใด 
ผูเขียนก็มิไดกลาวไว เร่ืองราวสวนตัวหมอปลัดเลผูเขียนก็กลาวอยางรวบรัด (หนา 184-191)  
จนยากที่จะทราบไดวา หมอปลัดเลมีอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพเชนไร ทราบแตเพียงวา  
หมอปลัดเลเปน ‘คนดี’ ตามที่ผูเขียนยํ้ าไวตลอดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถาผูเขียนจะพากเพียรติดตอ
สอบถาม ดร.วิลเลียม แอล. แบรดเลย (William L.Bradley) เหลนของหมอปลัดเล ซ่ึงเคยเปน
อาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คงจะไดหลักฐานและขอเท็จจริงมาเขียน 
เพิม่เติมใหสมบูรณขึ้นไดไมมากก็นอย

ผูเขียนกลาวถึงบทบาทของหมอปลัดเลในดานภาษาอังกฤษวา หมอปลัดเล 
ไดชวยสอนภาษาอังกฤษแกคนไทย และแตงบทสนทนาภาษาอังกฤษตีพิมพในบางกอกรีคอรเดอร
(หนา 172) แตดูเหมือนวา ผูเขียนจะลืมกลาวถึงบทบาทอันสํ าคัญยิ่งยวดของหมอปลัดเล 
ในดานภาษาไทย เพราะหมอปลัดเลเปนคนแรกที่ไดแตงพจนานุกรมไทย โดยใหช่ือหนังสือวา 
Dictionary  of the Siamese Language หรือ อักขราภิธานศรัพท หมอปลัดเลแตงเปนภาษาอังกฤษ 
อาจารยทัด แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย แลวจัดพิมพขึ้นเมื่อป 2416

วาถึงลีลาสํ านวนในการแตง  ผูเขียน “..ไดเขียนเปนสํ านวนคนโบราณ ที่เปนดังนี้
ดวยเหตุวาเปนเรื่องโบราณ จํ าตองรักษาอารมณและบรรยากาศไวสักหนอย..” (กราวพากย)  
เจตจํ านงของผู เขียนในขอนี้นับวาประสบผลสํ าเร็จตามสมควร ลีลาสํ านวนเชนนี้หาอานได 
ไมงายนกัในตลาดหนังสือปจจุบัน คงเปนดวยความสามารถเฉพาะตัวของผูเขียน จึงทํ าใหหนังสือ
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เลมนี้อานสนุก ไมนาเบื่อ และบางตอนก็แฝงอารมณขันไวดวย ที่นับวาดียิ่งขึ้นไปอีกนั้นก็คือ  
ผูเขียนสามารถนํ าเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรมารวมตีพิมพใหคนรุนหลัง
ไดอานแมจะไมสูจุใจก็ตาม

สํ าหรับภาคสองวาดวยมริกันหนแรกนัน้ ผูเขียนคงมุงหมายกลาวถึงความสัมพันธ
แรกเริ่มระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ภาคนี้แบงออกเปน 7 ตอน จะมีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาจริงๆ เพียง 4 ตอนคือ ตอน “เอมินระบัดขุนนางเมืองมริกัน” (หนา 
203-235) “บลัเลสเตียเจาอารมณ. (หนา 236-298) “เทาเซ็นตแฮรรีส ผูมาสานตอ” (หนา 326-359) 
และ “ไทยผลัดแผนดิน” (หนา 425-464) ในแตละตอนที่กลาวอางมานี้ ผูเขียนพยายามเก็บ 
รายละเอียดตางๆ อันนอกเหนือจาก “มริกันหนแรก” อยูเนืองๆ ทํ าใหเปนที่นาเบื่อแกผูอาน  
เหตุนี้ถาหากจะเปลี่ยนชื่อ “มริกันหนแรก” เปน “ประวตัิความสัมพันธระหวางประเทศในตอนตน
กรุงรัตนโกสินทร” ก็ดูจะเหมาะกวาดวยประการทั้งปวง แมผูเขียนจะมีเจตนาดีที่จะรวมเรื่องราว
ตางๆไวดวยกัน แตการทํ าเชนนี้ยอมมีผลใหเนื้อเร่ืองขาดเอกภาพประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง 
รายละเอยีดตางๆ ที่ผูเขียนพยายามนํ ามารวมไวนั้นก็คนหาอานไดไมยากนัก

ทั้ง มริกันหนแรก และ หมอปลัดเลกับกรุงสยาม มขีอบกพรองรวมกันอยูขอหนึ่ง 
คือ ขอความหรือขอเท็จจริงบางตอนซึ่งอาจเปนที่สงสัยแกผูอาน อันผูเขียนยกมากลาวอางนั้น  
มิไดมีเชิงอรรถระบุวาไดจากหนังสือเลมใด อันจะทํ าใหผู อานไดพิจารณาขอความจริงนั้น 
โดยรอบคอบ อาทิเชน ตอนที่ผูเขียนกลาวถึงอุปนิสัยของมิสเตอรเฮย วา “..เปนคนเจียมเนื้อ 
เจียมตัว” และกลาวถึงโรเบิรต ฮันเตอรวา “..เปนคนคลองไดทาไหนเอาทุกอยาง ฝนแกก็คา..”  
(หนา 3) เปนตน ซ่ึงทํ าใหผูอานไดแตสงสัยดวยอาการเชื่อคร่ึงไมเชื่อคร่ึง การเขียนสารคดีประวัติ
ศาสตรโดยขาดหลักฐาน  อางอิงเชนนี้ ยอมทํ าใหหนังสือที่เขียนนั้นดอยคุณคาในทางวิชาการเปน
ธรรมดา

หมายเหตุ บทวิจารณหนังสือนี้เขียนในขณะที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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อัลเบิรต  ไอนสไตน*

หนงัสอืเลมนี้เปนงานแปลของสภาวิจัยแหงชาติอันดับที่ 11 โดยแปลจากหนังสือ
ช่ือ The Story of Albert Einstein by Miss Gillian Freeman (London: Vallentine, Mitchell & Ltd., 
1960)

ผู  เขียนไดพยายามพาผู อ านโคจรไปตามวงชีวิตของอัลเบิร ต ไอนสไตน  
อยางใกลชิด และทุกแงทุกมุม ตั้งแตปฐมวัยจนถึงปจฉิมวัย แตนาสังเกตวา ผูเขียนไดกลาวถึงชีวิต
ในบัน้ปลายของไอนสไตนนอยที่สุด คือ เพียง 2 บทจาก 17 บท และดูเหมือนวา ผูเขียนจะพยายาม
พรรณนาถึงชีวิตความเปนอยู  บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย แนวความคิด และปรัชญาชีวิต  
มากกวาที่จะพูดถึงความคิดเห็นและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตร เหตุฉะนี้ ผูที่อานหนังสือเลมนี้ 
โดยหวังจะไดรับคํ าอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตนก็เปนอันตองผิดหวัง  
หนังสือเลมนี้จึงตางกับ The Universe and Dr. Einstein by Lincoln Barnett ซ่ึงมุงอธิบายทฤษฎี 
ของไอนสไตน ยิ่งกวาชีวประวัติ

ส่ิงที่ผูอานจะไดรับจากหนังสือเลมนี้ นอกจากชีวิตความเปนอยูของไอนสไตน
แลว ทีน่ับวาสํ าคัญยิ่งก็คือ ความคิดความอาน และการรวบรวมพลังตอสูกับชีวิตอันแสนลํ าเค็ญใจ 
ตลอดชีวิตของไอนสไตนต องตอสู กับภาวการณตางๆ นับแตการตอสู กับครูผู ไมเข าใจ 
ในความตองการของศิษย การแสวงหาโรงเรียนในอุดมคติ การใชชีวิตอยูในสังคมที่รังเกียจเชื้อชาติ
ของตน การวิ่งเตนหางานทํ าหลังจากสํ าเร็จการศึกษา ฯลฯ ไอนสไตนเปนคนรักอิสระ และ 
ดํ ารงชีวิตอยู อยางงายๆ ไมสู พิถีพิถันตอการแตงกายเทาใดนัก แมในงานพิธีรับตํ าแหนง
ศาสตราจารยหรือรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไอนสไตนก็ยังแตงตัว ‘ปอนๆ’ ขอที่นาสังเกต
กค็อื อัจฉรยิบรุุษผูนี้พยายามบํ าเพ็ญตนเพื่อเปนประโยชนแกมนุษยชาติ ยิ่งกวาที่จะเห็นแกเชื้อชาติ
ของตน คร้ังหนึ่งมีผูชักชวนไอนสไตน ใหเขารวมขบวนการ Zionism เพือ่กอตั้งประเทศของชาวยิว 
ไอนสไตนปฏิเสธวา “ผมเสยีใจครับ ผมจะไมเขารวมองคการใดก็ตามที่มีอุดมคติจะแบงแยกตนเอง
ออกจากมนษุยชาติอ่ืน ผมเปนมนุษยและนับถือในความเปนมนุษยชาติของทุกฝาย และจะไมแสดง
ความจงรักภักดีตอใคร มากไปกวาที่ผมเปนอยู” (หนา 78) อยางไรก็ดี มาภายหลังไอนสไตน 
ก็ไดประจักษถึงความจํ าเปนที่จะตองมีการจัดตั้งประเทศของชาวยิวขึ้น จึงไดรวมเปนสมาชิก 
ของขบวนการดังกลาว ทั้งยังไดแสดงปาฐกถาหาเงินใหแกขบวนการดวย จนไดรับยกยองวาเปน 
                                                       
* ตีพิมพครั้งแรกในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษา 3  (มกราคม 2510) หนา 80-81
  บทวิจารณหนังสือเรื่อง อัลเบิรต ไอนสไตน แปลโดยอาภรณ ชาติบุรุษ (สภาวิจัยแหงชาติ 2508) 139 หนา 5 บาท
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ผูนํ าของชาวยิว แมภายหลังที่ตั้งประเทศอิสราเอลแลวก็เคยมีผูเสนอใหไอนสไตนเปนประมุข  
แตเขาตอบปฏิเสธวา “ผมไมเคยรับทํ างานทํ าผมไมถนัด” (หนา 135)

หนงัสอืเลมนี้มีคํ าคมอยูหลายตอน ซ่ึงนาจะจดจํ าไว ดังเชนคราวหนึ่ง เบอรนารด 
ชอว ถามไอนสไตนวา “—เร่ืองอะไรก็ตามที่คุณเขียนขึ้นมา คุณไดเขาใจเรื่องเหลานั้นอยางแทจริง
หรือเปลา” ไอนสไตนตอบวา “คณุเบอรนารดครับ ผมเขาใจพอๆ กับที่คุณเขาใจในเรื่องที่คุณเขียน
นัน้แหละครับ” (หนา 104)

นาชมเชยผูแปลและเรียบเรียง ที่ใชภาษาไดสละสลวยและนาอาน จนเกือบ 
จะไมทิง้รอยใหทราบวาเปนหนังสือแปล นับเปนงานแปลที่ดีเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่ง ซ่ึงไมดอยกวาเรื่อง  
หมอทอม ดูลีย และ นกับญุในไพรกวาง อัลเบิรต ชไวเซอร ของผูแปลและเรียบเรียบคนเดียวกันนี้ 
อยางไรกด็ ีแมหนังสือเลมนี้จะพยายามจัดพิมพอยางประณีตเพียงใด แตการตรวจปรูฟก็ยังผิดพลาด
อยางไมนาใหอภัย ดังเชน Co เปน Go (ใบรองปก) เบอรทราน รัสเซล เปนเบอรทราน สเซล       
(หนา 137) ฯลฯ

ขอบกพรองอีกประการหนึ่ง ก็คือ หนังสือเลมนี้มิไดบอกเลาเกาสิบเกี่ยวกับ 
ผูแตงเลย ซ่ึงตางกับหนังสือเลมอื่นๆ ที่สภาวิจัยฯ จัดพิมพ ผูวิจารณเห็นวา หนังสือชีวประวัติบุคคล
นั้น จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองลงประวัติผูแตงไว เพื่อวาผูอานจะไดใชวิจารณญาณไดถูกตองวา 
หนงัสอืเลมนั้นจะเชื่อถือไดเพียงใด และขอนาสังเกตอีกประการหนึ่ง ก็คือ งานแปลของสภาวิจัยฯ 
ทุกชิ้นจะตองมีผูตรวจดวย การทํ าเชนนี้จะมิเปนการดูแคลนผูแปลหรอกหรือ ถาหากสภาวิจัยฯ 
จะยึดถือปริญญาบัตรในการกํ าหนดตัวผูแปลและผูตรวจแลว ก็ออกจะนาเสียใจยิ่ง เพราะเทาที่ 
เปนมา ผูแปลมักเปนผูที่มีผลงานปรากฏ ตรงกันขามกับผูตรวจบางทาน ซ่ึงกลับไมมีผลงานปรากฏ
ในบรรณพิภพมากอนเลย ถาหากสภาวิจัยฯจะไมเชื่อถือความสามารถของผูแปลแลว ก็นาจะให 
ผูตรวจแปลเสียเอง จะอางวาผูตรวจไมมีเวลาแปล ก็ดูจะฟงไมขึ้น เพราะงานตรวจนั้น ถาทํ ากัน
จริงๆ แลวตองใชเวลามากกวางานแปลเสียอีก

จะอยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้นับวาเปนหนังสือที่ทรงคุณประโยชนไมนอย  
อานเบาสมองไดดี และราคาไมแพงนัก

หมายเหตุ บทวิจารณหนังสือนี้เขียนในขณะที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เบอรทรันด  รัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติ*

ซี.พี. สโนว (C.P. Snow) กลาวไวในหนังสือ Variety of Men วา จี.เอช. ฮารดี 
เปนนักคณิตศาสตรแหงคริสตศตวรรษที่ 20 ผู ‘บริสุทธิ์’ ทีสุ่ดในบรรดานักคณิตศาสตรบริสุทธิ์ 
ทั้งหลาย คํ ากลาวเชนนี้จะเกินจริงมิไดเลยหากพิจารณาถึงผลงานที่ฮารดีทิ้งไวแกวงวิชาการ
คณิตศาสตร ตามคํ าบอกเลาของสโนว ฮารดีเปนผูที่มิไดยึดมั่นในความเชื่อถือเกาๆ กลับมี 
ความคิดเห็นรุนแรง ฮารดีก็เฉกเชนเบอรทรันด รัสเซลลและปญญาชนแหงเคมบริดจมากหลาย 
ทีไ่มเห็นดวยกับการที่อังกฤษเขารวมกับฝาย ‘สัมพันธมิตร’ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทั้งไมเชื่อ 
ในความบริสุทธิ์ใจของนักการเมืองอังกฤษผู ดํ าเนินนโยบายเชนนี้ สโนวมิไดเลาวาฮารดี 
ไดมีบทบาทในการตอตานนโยบายของ รัฐบาลอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพียงใด  
แตสํ าหรับรัสเซลล ปรัชญาเมธีผูนี้ถึงกับเขารวมในขบวนการ No Conscription Fellowship 
ตอตานการเกณฑทหาร ออกแสดงปาฐกถาชักจูงชาวบานใหเห็นดวยกับฝายตน ตลอดจนตีพิมพ 
ใบปลวิออกแจกจายเพื่อการนี้ ในป 2459 รัสเซลลเปนผูเขียนขอความในใบปลิวฉบับหนึ่ง ซ่ึงภาย
หลังตีพิมพในหนังสือ อัตชีวประวัติของเบอรทรันด รัสเซลล  [ดู The Autobiography of Bertrand 
Russell, Vol. 2  (London : George Allen and Unwin Ltd., 1971),  pp.63-64)] ผลปรากฏวา ผูซ่ึง 
นํ าใบปลิวนี้ออกแจกจายตางถูกสงเขาคุกตามๆกัน รัสเซลลจึงมีจดหมายถึง The Times แจงวา 
ตนเปนผูเขียนขอความในใบปลิวฉบับนั้น รัสเซลลถูกสงขึ้นศาลและถูกปรับ 100 ปอนดสเตอรลิงก 
แตไมยอมชํ าระคาปรับ ทางการนํ าบรรดาทรัพยสินที่รัสเซลลมีอยูในเคมบริดจออกขายเพื่อใหได 
คาปรับ มิตรสหายของรัสเซลลตางชวยกันซื้อทรัพยสินเหลานั้นไวและคืนใหแกรัสเซลลภายหลัง  
รัสเซลลกลาวไวใน อัตชีวประวัติ วา การกระทํ าของมิตรสหายเหลานี้ แมจะเปนไปดวยเจตจํ านง 
อันด ี แตก็ทํ าใหการประทวงของตนปราศจากผล ผลสืบตอจากเหตุการณตอนนี้ก็คือ ทางวิทยาลัย 
ตรีนิติ (Trinity College) ซ่ึงรัสเซลลเปนอาจารยในสังกัดอยูนั้นไดมีมติขับรัสเซลลออกจากตํ าแหนง
อาจารยผูบรรยาย รัสเซลลกลาวถึงเหตุการณตอนนี้ใน อัตชีวประวัติ เพียงหาบรรทัด (น.33)  
ทั้งๆที่เร่ืองนี้เปนที่โจษจันกันมาก และเชื่อกันวาเปนรอยมลทินของวิทยาลัยตรีนิติที่ไมอาจลบลาง
ได แมจะใชความพยายามสักเพียงใดก็ตาม
                                                       
* 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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Bertrand Russell and Trinity พยายามบรรยายเหตุการณทั้งหมดนี้ ตามคํ าบอกเลา
ของสโนว หนังสือเลมนี้เปนผลจากการเรียกรองของบรรดามิตรสหาย รวมทั้งตัวของสโนวเอง  
เพื่อใหอนุชนไดเรียนรูเหตุการณอันแสนเศราตอนนี้ ในเบื้องแรก ฮารดีผูมีสวนใกลชิดเหตุการณ
และผูมีวิจารณญาณอันเที่ยงธรรม ปฏิเสธที่จะเขียน จนกระทั่ง 25 ปใหหลัง ฮารดีผูเคยรูสึก 
เปลาเปลี่ยวเดียวดายระหวางสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากมิตรสหายผูรวมงานตางจากไป 
เพื่อปฏิบัติ ‘หนาที่’ ในสงคราม กับทั้งตัวเองไมอาจเปนทหารไดดวยเหตุผลดานสุขภาพ ตองตอสู
กับความเปลาเปลี่ยวนั้นอีกครั้งหนึ่งในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง แตคราวนี้ฮารดีหาทาง 
ระงบัความเปลาเปลี่ยวนั้น ดวยการเขียน Bertrand Russell and Trinity ซ่ึงสํ าเร็จบริบูรณตอน 
ปลายป 2484 สโนวเลาวา “หนงัสอืเลมนี้แจกจายกันอานเปนการสวนตัว มหาชนไมเคยไดอาน
หนังสือเลมนี้ ซ่ึงเปนเรื่องนาสมเพชเพราะนี่เปนสวนเพิ่มเติมสวนเล็กๆของประวัติศาสตร 
แหงวงวิชาการ” ขอความตอนนี้สโนวเขียนขึ้นกอนที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจจะตีพิมพ 
Bertrand Russell and Trinity ออกจ ําหนายแกมหาชนในป 2513 คํ าบอกเลาของสโนวตอนนี้ 
มีขอควรสังเกตอยูสองประการ ประการที่หนึ่ง ที่สโนวกลาววา ‘หนังสือเลมนี้แจกจายกันอาน 
เปนการสวนตัว’ เมื่อตีพิมพคร้ังแรกนั้น สอดคลองกับคํ านํ าของฮารดีเอง ประการที่สอง  
‘การแจกจายกันอานเปนการสวนตัว’ ตามคํ าบอกเลาทั้งของสโนวและฮารดีอาจทํ าใหเขาใจผิดได 
(อยางนอยที่สุดก็ผูวิจารณหนังสือนี้) เพราะปรากฏใน “บทนํ า” ของหนังสือเลมนี้ ซ่ึงเขียนโดย ซี.ดี.
บรอด (C.D. Broad)  Fellow ของวทิยาลยัตรีนิติในขณะที่เกิดเหตุ บรอดกลาววา หนังสือเลมนี้ 
ตีพิมพคร้ังแรกใหฮารดี โดยสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2485 เมื่อตีพิมพเสร็จ  
หนังสือกองไวหนาหองฮารดีในวิทยาลัยตรีนิติ อาจารยของวิทยาลัยจะซื้อไปอานกี่เลมก็ได  
ราคาหนังสือแลวแตจะให เพราะฉะนั้นการตีพิมพหนังสือคร้ังแรกก็เพื่อใหอาจารยและญาติมิตร
ของอาจารยวิทยาลัยตรีนิติไดรับรูประวัติศาสตรตอนนี้เทานั้น ทํ าไมฮารดีจึงไมยอมใหตีพิมพ 
เผยแพรแกมหาชนตั้งแตแรก ขอเขียนของ สโนวในหนังสือ Variety of Men ดจูะใหคํ าตอบเรื่องนี้
ไดดี ถึงฮารดีเองจะทนดูความไมเปนธรรมที่เกิดแกรัสเซลลไมได แตฮารดีก็ยังอดรูสึกปวดราว 
มิไดที่ตนตองเปนผูแฉโพยรอยดางของสถาบันตน ทั้งๆที่หลายตอหลายคนเห็นวาควรจะปลอย 
ใหเร่ืองนี้ละลายไปกับกาลเวลา

ฮารดีใหเหตุผลในการเขียนหนังสือเลมนี้วา คนมักจะเลาลือเหตุการณตอนนี้ 
อยางผิดๆ ถาหากตนไมเขียนแลวก็คงหาคนเขียนไมได เพราะผูมีสวนใกลชิดเหตุการณไมมีใคร
ประสงคจะเขียน ทั้งตัวฮารดีเองก็มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขียนหนังสือเร่ืองนี้ เพราะฮารดีมิได 
มีสวนเกี่ยวของในเหตุพิพาทเรื่องรัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติ นอกจากนี้ หลายคนเชื่อวา ฮารดี 
มใิชคนลํ าเอียง ซ่ึงฮารดีปฏิเสธ อยางไรก็ตาม ฮารดีแถลงวาจะพยายามบรรยายภาพอยางไมลํ าเอียง 
ซ่ึงนับวาฮารดีประสบผลสํ าเร็จในความมุงหมายนี้ ในคํ านํ าของฮารดีกลาววา รัสเซลลมิไดมีสวน
รับผิดชอบไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมในการเขียนหนังสือเลมนี้ เพราะเขาเขียนโดยที่รัสเซลล 
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ไมรู เมื่อเขียนเสร็จไดสงตนฉบับใหรัสเซลลอาน เพื่ออนุญาตตีพิมพ บอกกลาววา รัสเซลลมีสิทธิ์
ทักทวงขอความที่ผิดขอเท็จจริงได แตไมควรออกความเห็น ในตอนทายของคํ านํ าฮารดีกลาววา  
‘ไมมีขอความตอนใดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามคํ าแนะนํ าของรัสเซลล’ อยางไรก็ตาม ในปจฉิมลิขิต
ของหนังสือ ฮารดีไดบันทึกเกี่ยวกับจดหมายของรัสเซลล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2484 ซ่ึงออก 
ความเหน็เกีย่วกับเนื้อความในตอนแปด ทักทวงวา ฮารดีเขาใจผิดในเรียงความของรัสเซลลที่ตีพิมพ
ใน Sceptical Essays ซ่ึงเทากบัวา เนื้อความในหนา 30 ใชไมไดเลย ถึงกระนั้นฮารดียังคงเนื้อความ
ในหนานั้นไว เพื่อใหสมกับที่กลาวไวในคํ านํ าวา ‘ไมมีขอความตอนใดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตาม 
คํ าแนะนํ าของรัสเซลล’ เพียงแตบันทึกปจฉิมลิขิตไวตางหาก นี่เปนตัวอยางของความไมลํ าเอียง
ชองฮารดี

ฮารดีจํ าแนกความเขาใจผิดในกรณีพิพาทเรื่องรัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติออก 
เปน 4 ประการใหญๆ ประการแรก คนเปนอันมากเชื่อวา รัสเซลลถูกปลดออกจาก Fellowship 
แทที่จริงเวลานั้นรัสเซลลไมไดเปน Fellow รัสเซลลถูกปลดออกจากตํ าแหนงอาจารยผูบรรยาย 
(Lecture- ship) เทานั้น ประการที่สอง คนมักจะเขาใจวา รัสเซลลถูกปลดออกจากวิทยาลัย 
โดยมติสวนรวม ซ่ึงหาเปนเชนนั้นไม เพราะมติขับรัสเซลลออกจากวิทยาลัยเปนมติของ 
สภาวิทยาลัย (College Council) ประการที่สาม หลายคนเชื่อวา เหตุผลที่รัสเซลลถูกขับออกจาก
วทิยาลัยตรีนิติก็เพราะรัสเซลลตองคํ าพิพากษาจํ าคุก แทที่จริงรัสเซลลถูกปลดจากอาจารยผูบรรยาย
ก็เพราะรัสเซลลพิมพ ‘ขอความที่อาจเปนผลเสียหายแกการบรรจุทหารใหมและระเบียบวินัย 
ของกองทัพแหงสมเด็จพระเจาอยูหัว’ เมือ่รัสเซลลตองคํ าพิพากษาจํ าคุกในป 2461 นั้น รัสเซลล 
มิไดเปนอาจารยในสังกัดวิทยาลัยตรีนิติแลว และประการสุดทาย ซ่ึงตามความเห็นของฮารดี 
เปนประการที่สํ าคัญที่สุด ก็คือไมมีใครรูวา รัสเซลลไดรับการแตงตั้งใหกลับไปเปนอาจารย 
ในวทิยาลยัตรีนิติอีกครั้งหนึ่ง รอยแผลซึ่งเกิดขึ้นในป 2459 ไดรับการเยียวยาในป 2462 กลาวคือ 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม สภาวิทยาลัยไดมีมติเสนอตํ าแหนงอาจารยผูบรรยายวิชาตรรกวิทยาและ 
หลักคณติศาสตรแกรัสเซลลเปนเวลาหาปนับแตวันที่ 1 กรกฎาคม  2463 เปนตนไป ตอมาเมื่อวันที่ 
16 มกราคม 2463  Master ของวทิยาลัยมีประกาศวารัสเซลลตอบรับ อยางไรก็ตาม มีเหตุสุดวิสัย 
ทีท่ ําใหมหาชนไมอาจรับรูเหตุการณตอนนี้ เพราะระหวางปการศึกษา 2463-64 รัสเซลลขอลาพัก
เพือ่เดนิทางไปแสดงปาฐกถาในประเทศจีน คร้ันตอมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2464 รัสเซลลลาออก
จากตํ าแหนงอาจารยผูบรรยาย ในป 2468 วิทยาลัยตรีนิติเชิญรัสเซลลไปแสดงปาฐกถา Tarner 
Lectures รัสเซลลตอบรับ เนื้อหาในปาฐกถาไดกลายมาเปนหนังสือช่ือ The Analysis of Matter 
แมภายหลังที่ตีพิมพ Bertrand Russell and Trinity เปนครั้งแรกแลว วิทยาลัยตรีนิติไดเสนอตํ าแหนง 
Fellowship แกรัสเซลลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2486 ซ่ึงรัสเซลลตอบรับ และดํ ารงตํ าแหนงนั้นจน
กระทั่งถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2513
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ฮารดีบรรยายถึงความเห็นของมหาชนที่มีตอผูตอตานการทํ าสงครามกับปฏิกิริยา       
เกีย่วกบัเรือ่งนีภ้ายในวิทยาลัยตรีนิติ และใหความสนใจเกี่ยวกับขบวนการสํ าคัญสองอัน คือ The 
Union of Democratic Control (U.D.C.) ซ่ึงฮารดีมีสวนรวมโดยตรง และ The No Conscription 
Fellowship (N.C.F.) ซ่ึงรัสเซลลมีสวนรวมจนกระทั่งตองคดีดังกลาวขางตน ตลอดจนขอพิพาท
ระหวางวิทยาลัยตรีนิติกับ U.D.C. เนือ้ความในตอนแปดชวยใหผูอานไดทราบถึงฐานะของรัสเซลล
ในวิทยาลัยตรีนิติกอนป 2459 กลาวโดยสรุป เนื้อความตอนที่หนึ่งถึงตอนที่แปดเปนขอความ 
เบือ้งตน เพื่อเปนพื้นฐานในการเขาใจความเปนไปของเหตุการณ เนื้อหาตอนที่เกาถึงตอนที่สิบเอ็ด
วาดวยคดีรัสเซลลในศาล ฮารดีกลาวถึงเนื้อหาในใบปลิวที่รัสเซลลเปนผูเขียน ขอกลาวหา 
ของอัยการแผนดิน และคํ าแถลงแกคดีของรัสเซลล ตอนที่สิบสองและสิบสามวาดวยรัสเซลล 
ถูกขับออกจากวิทยาลัยตรีนิติ สวนตอนที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดเปนเหตุการณหลังป 2459 เร่ิมตั้งแต 
รัสเซลลตองโทษจํ าคุกในป 2461 ตลอดจนความพยายามของวิทยาลัยตรีนิติที่จะแตงตั้งรัสเซลล 
ใหกลับไปเปนอาจารย

ในสวนที่เกี่ยวกับคดีรัสเซลลคดีแรกในป 2459 นั้น ฮารดีมีความเห็นวา  
การที่รัสเซลลมีจดหมายถึง The Times แจงวาตนเปนผูเขียนขอความในใบปลิว และ ‘ถาหากใคร 
จะตองถูกสงฟองศาล ขาพเจาเปนบุคคลผูตองรับผิดอชอบโดยเบื้องฐาน’ นัน้ ทํ าใหอัยการแผนดิน
ตองนํ ารัสเซลลขึ้นศาลอยางหลีกเลี่ยงไมได ถาหากผู ที่นํ าใบปลิวนั้นไปแจกมิไดตองโทษ 
กอนหนานั้น รัสเซลลก็คงไมตองขึ้นศาล ฮารดีเห็นวา องคการบริหารสวนทองถ่ินเปนผูผิด 
ที่นํ าผูแจกใบปลิวขึ้นศาล เพราะลํ าพังการแจกใบปลิวอยางเดียวไมนาจะเปนอันตรายแตอยางไร  
ถึงจะพิจารณาเนื้อความในใบปลิวก็ไมมีขอความตอนใดที่จะสนับสนุนคํ าฟองของอัยการ ฮารดี
กลาวตอไปวา ขอความในใบปลิวที่อัยการยึดเปนหลักในคํ าฟอง มิใชขอความที่รัสเซลลเขียนเอง 
แตรัสเซลลก็ยินดีรับผิดชอบในขอความที่ตีพิมพนั้น เมื่อมาพิจารณาถึงคํ าฟองของอัยการเอง  
ก็ไมปรากฏวามีขอกลาวหาใดๆ ที่กระจางชัดแมแตขอหาเดียว ซ่ึงเปนการยากลํ าบากแกรัสเซลล 
ซ่ึงเปนทนายแกตางตนเองที่จะตองสมมติขอกลาวหาเอาเอง และกลาวแกเปนเปลาะๆ ทั้งเหตุผล
ของรสัเซลลก็เหนียวแนน จนกลาวกันวาผูพิพากษาเกือบคลอยตาม แตดวยแรงกดดันทางการเมือง 
รัสเซลลจึงมีความผิดอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม ฮารดีไมยืนยันทฤษฎีนี้ เนื้อหาในตอนนี้
เปนตอนที่นาอานอยางยิ่ง ฮารดีตั้งคํ าถามซึ่งยังไมมีใครตอบวา ถาหากรัสเซลลตองขึ้นศาล 
เพยีงเพราะไปเขียนขอความในใบปลิวนั้น ทํ าไมผูบริหารขบวนการ N.C.F. โดยเฉพาะตัวประธาน 
จึงไมถูกฟองศาล

ความพยายามที่จะวางตนเปนกลางของฮารดีทํ าใหเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับตอนที่
วิทยาลัยตรีนิติไลรัสเซลลออกจากตํ าแหนงสั้นและนาผิดหวัง เหตุผลสวนหนึ่งอาจเปนเพราะฮารดี  
มิไดอยู ในสภาวิทยาลัยในยามที่เกิดเหตุประการหนึ่ง และฮารดีหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึงเสียง 
เลาลือใดๆ อีกประการหนึ่ง เนื้อหาตอนนี้จึงมีแตขอเท็จจริงประกอบความเห็นสวนตัว มิไดกลาวถึง
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แมแตนอยวา ใครเปนตัวการสํ าคัญที่ขับรัสเซลลออกจากคอลเลจ (รัสเซลลและสหายเชื่อวา 
McTaggart กับ R.V. Laurence เปนตัวการสํ าคัญ ดูจดหมายที่รัสเซลลมีถึง G.L. Dickinson 
และที่ James Ward มีถึงรัสเซลล ตีพิมพในอัตชีวประวัติของเบอรทรันด รัสเซลล หนา 70-71)  
มีแตรายช่ือผูเขารวมประชุมในสภาวิทยาลัย กับปฏิกิริยาของบรรดาอาจารยในวิทยาลัยตรีนิติ  
ฮารดีเห็นวา สภาวิทยาลัยมีอํ านาจและสิทธิที่จะพิจารณาคดีรัสเซลลตามกฎและระเบียบ 
ของวิทยาลัย แตฮารดีตั้งคํ าถามสํ าคัญสองคํ าถามคือ ประการที่หนึ่ง ถาหากรัสเซลลมิไดรับ 
ความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมแหงรัฐ สภาวิทยาลัยมีหนาพิจารณาใหความเปนธรรม
อยางอิสระหรือไม ซ่ึงฮารดีเห็นวาสภาวิทยาลัยคงปฏิเสธหนาที่นี้ ประการที่สอง โดยขอเท็จจริง 
สภาวิทยาลัยไดใชความพยายามดังกลาวนี้หรือไม ซ่ึงคงไมมีใครตอบได นอกจากกรรมการ 
ของสภาวิทยาลัยเอง แตฮารดีเชื่อวาคนเหลานั้นมิไดใชความพยายามในเรื่องนี้แมแตนอย ทั้งมิได
ศึกษารายละเอียดของคดีรัสเซลลดวย ความเชื่อเหลานี้ไมมีหลักฐานยืนยัน ขอความตอนนี้เอง 
ทีท่ ําใหฮารดีกลาวในตอนตนวา ที่คนทั้งหลายเชื่อวาตนมิใชคนลํ าเอียงนั้นเปนความเขาใจผิด

การที่สภาวิทยาลัยมีแต ‘คนแก’ เปนกรรมการ ประกอบกับอาจารยหนุมและ 
ผูที่ ‘เขาใจ’ รัสเซลลตางออกสูสมรภูมิ เปนสาเหตุสํ าคัญที่รัสเซลลถูกขับออกจากวิทยาลัยตรีนิติ 
เพราะฉะนั้นผูที่ตอตานมติของสภาวิทยาลัยที่เหลืออยูในวิทยาลัย จึงไดแตคอยจนกระทั่งสงคราม
ส้ินสุดลง เมื่ออาจารยหนุมๆกลับจากสงคราม เอช.เอ. ฮอลแลนด  (H.A. Holland) จงึดํ าเนินการ
เรียกรองใหวิทยาลัยเสนอตํ าแหนงอาจารยผูบรรยายแกรัสเซลล  คราวนี้คะแนนเสียงทวมทน

การบรรยายของฮารดีนั้นแจมชัด ทั้งผูอานก็ไดรับรูความคิดเห็นของฮารดีในเรื่อง
ตางๆเปนระยะ เพื่อจะพิจารณาไดวา ฮารดีอยูในฐานะที่จะลํ าเอียงไดหรือไม หลายตอหลายตอน
เปนประโยชนแกผู สนใจศึกษาชีวประวัติของฮารดีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับ 
การสมัครเปนทหารตามโครงการดารบี (The ‘Derby Scheme’) นาประหลาดใจที่ฮารดีผูตอตาน 
การทํ าสงครามกลับอาสาสมัครเปนทหารเอง (ตามขอเขียนของนโนวที่อางถึงกอนหนานี้) ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะฮารดีก็เฉกเชนอาสาสมัครอีกนับแสนที่เห็นวา ‘การเกณฑทหารเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
อยางแนนอน และหวัง (อยางผิดๆ) วา การอาสาสมัครจะชวยใหอยูในฐานะที่ดีขึ้น’ (เชิงอรรถ 
หนา 4) ในชั่วชีวิตของฮารดี เขาตองเขียนหนังสือดวยความปวดราวอยูสองเลม คือ Bertrand 
Russell and Trinity กบั A Mathematician’s Apology* (ซ่ึงนกัศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทุกคนตองอาน) ความแจมชัดในพรรณนาโวหารกับลํ าดับการใชเหตุผลเปนจุดเดนของหนังสือ 
สองเลมนี้
                                                       
 * ตีพิมพโดยสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจครั้งแรกในป 2483 ต้ังแตฉบับป 2510 เปนตนมาไดตีพิมพขอเขียน 
   ของสโนวเกี่ยวกับฮารดีใน Variety of Man เปนบทนํ า
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ใครก็ตามที่ไดอานนวนิยายของ ซี.พี. สโนว เร่ือง The Affair อาจมีความเห็นวา 
สโนวไดเคาโครงเรื่องจากขอพิพาทเรื่องรัสเซลลกับวิทยาลัยตรีนิติ ตางแตวาโดนัลด โฮเวิรดใน 
นวนิยายของสโนวเปนนักวิทยาศาสตรและคอมมิวนิสต และถูกไลออกจากอาจารยวิทยาลัย 
ดวยขอหาปลอมแปลงผลการทดลอง ขอที่ตรงกันคือ ทั้งโฮเวิรดและรัสเซลลตางเปนอาจารย 
ในเคมบริดจ และถูก ‘ลบชื่อ’ ออกจากวทิยาลัยทั้งคู ความพยายามและวิธีการที่จะนํ าโฮเวิรดกลับไป
เปนอาจารยหลายตอหลายตอนตรงกับที่ฮารดีบรรยายไวในกรณีคดีรัสเซลล ขอที่ควรจะกลาวถึง 
ก็คือ กรณี ‘คลายคลึง’ กับคดีรัสเซลลเกิดขึ้นในป 2471 อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้มิใชรัสเซลล  
หากแตเปน มอริส ดอบบ (Maurice Dobb) แหงวิทยาลัยเพ็มโบรก (Pembroke College)  
นักเศรษฐศาสตรผูประกาศตนเปนคอมมิวนิสต นับเปนอาจารยมหาวิทยาลัยอังกฤษคนแรกๆ 
ที่เปนคอมมิวนิสต จนกลาวกันวา ‘พระเจายอรจที่หาถึงกับทรงมีพระราชปรารภถึงการมีพวก 
บอลเชวิกในสถาบันที่จะใหการศึกษาแกเชื้อพระวงศ’ วิทยาลัยเพ็มโบรกไมยอมสงนักศึกษา 
เศรษฐศาสตรของตนไปให ดอบบสอน ดวยเหตุเนื่องมาแต ‘การหยารางของดอบบ มิใชลัทธิ
มารกซที่คอบบเชื่อถือ’† กรณนีี้มิไดเปนขาวครึกโครมดังกรณีรัสเซลล ตอมา ดี.เอช. โรเบิรตสัน  
นักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญเวลานั้น ‘ดึง’ ดอบบไปอยูวิทยาลัยตรีนิติ  ซ่ึงคงไมยากแกการเขาใจ 
เพราะโรเบิรตสันมีความคิดทางเศรษฐศาสตรขัดแยงกับจอหน เมยนารด เคนส ดอบบขัดกับเคนส
ในเรื่องลัทธิ (ระหวางมารกซกับนายทุน) สวนวิทยาลัยตรีนิติคงตองการทํ าความดีลบรอยดาง 
ในอดีตกระมัง

หมายเหตุ บทวิจารณหนังสือนี้เขียนในขณะที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ

                                                       
 † Eric Hobsbawm, ‘Maurice Dobb’, in C.H. Feinstein (ed.) Socialism, Capitalism and Economic Growth 
(Cambridge : Cambridge University Press, 1967), p.5.
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ถนนแหง ‘ความรัก’ ของเบอรทรันด รัสเซลล

ถาม  What is matter?
ตอบ  Never Mind.
ถาม  What is mind?
ตอบ  No matter.

คํ าถามคํ าตอบอันชวนขบขันขางตนนี้ อางกันวาเปนบทสนทนาระหวาง 
ยากับหลานคูหนึ่ง ผูเปนยานั้นเปนภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีแหงประเทศอังกฤษ ในรัชสมัย
พระนางเจาวิคตอเรีย สวนผูเปนหลาน ซ่ึงตอมาไดผลิตผลงานออกสูโลกหนังสือจํ านวนมาก  
รวมทั้งเรื่อง The Analysis of Matter และ The Analysis of Mind ดวยนั้น เปนนักปรัชญาผูยิ่งใหญ
แหงครสิตศตวรรษที่ 20 อันยากที่จะหาผูใดเสมอดวยได เบอรทรันด รัสเซลล (Bertrand Russell) 
คือนามของเขา!

คนทั่วไปมักรูจักเบอรทรันด รัสเซลล ในฐานะที่เปนเอตทัคคะในสาขาวิชา
คณิตศาสตรและปรัชญา แตนอยคนนักที่จะรูวา รัสเซลลเปน ‘นักรัก’ ผูเจนจบไมแพจะเด็ด 
แหง ผูชนะสิบทิศ เสยีดวยซ้ํ า รัสเซลลเองไดเลาชีวิตของเพศของเขาไวในหนังสือ Autobiography  
ที่เขาเขียนไวมากพอสมควร แตยังไมมากและละเอียดเทาที่โรนัลด คลารก (Ronald W.Clark)  
เขียนเลาไวในหนังสือเลมลาสุดเกี่ยวกับชีวิตของรัสเซลล เร่ือง The Life of Bertrand Russell 
(Penguin Books, 1978) ดวยขอมูลที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ สวนใหญไดมาจากเอกสารเกี่ยวกับ 
ตัวเบอรทรันด รัสเซลล ซ่ึงเก็บไวที่ Bertrand Russell Archives ใน McMaster University ประเทศ
คานาดา

เบอรทรันด รัสเซลล เกิดเมื่อป พ.ศ. 2415 คร้ันอายุได 2 ขวบ แมและพี่สาว 
ตองมอัีนถึงแกความตาย สวนพอก็ตายตามไปเมื่อรัสเซลลมีอายุเพียง 4 ขวบเศษเทานั้น รัสเซลล 
จึงกํ าพราพอและแมตั้งแตยังเยาว ภาระการเลี้ยงดูและอบรมตกแกทานผูหญิงรัสเซลล ผูเปนยา  
ชีวิตยามเยาวของรัสเซลลจึงคอนขางโดดเดี่ยวและอางวาง จนถึงกับเคยคิดฆาตัวตายหลายครั้ง 
หลายครา แตรัสเซลลเพิ่งจะพบวาชีวิตของตนมีคา ก็ตอเมื่อไดศึกษาวิชาฟสิกซและคณิตศาสตร 
และพบวา เขามีความสามารถในสาขาวิชาทั้งสองนี้ แตความรูสึกโดดเดี่ยวและอางวางก็หา 
ไดหมดไปแตประการใดไม การขาดแมที่จะคอยประคบประหงมตั้งแตเยาววัย ทํ าใหรัสเซลล 
ตองคอยแสวงหา ‘สตรี’ คนหนึง่คนใดมาเปนคูคิด และคอยทํ าหนาที่เสมือนหนึ่งมารดาบังเกิดเกลา
------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือ   ปที่ 2   ฉบับที่ 5 (กุมภาพันธ 2522)
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ภรรยาคนแรกของรัสเซลล คือ อลิส เพียรซัลล สมิธ (Alys Pearsall Smith) เปน
ชาวอเมริกันและอายุมากกวารัสเซลลเกือบ 10 ป ความรักที่รัสเซลลมีตออลิสนั้นเกิดจากความ 
ใกลชิดสนิทสนมเปนสํ าคัญ แมวายาของรัสเซลลจะพยายามขัดขวางการแตงงาน โดยหาวาชาติวงศ
ของฝายหญิงนั้นเปนไพร ซ่ึงไมคูควรกับรัสเซลล การขัดขวางและการทัดทานดํ าเนินถึงขั้นส 
งรัสเซลลไปทํ างาน ณ สถานทูตอังกฤษประจํ าประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่จบปริญญาตรีจาก
มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ในระหวางที่ใชชีวิตอยูบนภาคพื้นยุโรปนี้เอง รัสเซลลก็ไปมีสัมพันธสวาท
กับแมรี่ คาสเตลโล (Mary Castelloe) พีส่าวของอลิส ซ่ึงเปนภรรยาของแฟรงก คาสเตลโล (Frank 
Castelloe) รัสเซลลมิไดปกปดความสัมพันธดังกลาวนี้ ตรงกันขามกลับเขียนเลาใหอลิสทราบ  
แตตอมาก็รูสึกเสียใจที่ไมควรทํ าลายจิตใจของอลิสดวยการเลาเรื่องเหลานี้ รัสเซลลมีคุณสมบัติ 
ทีสํ่ าคญัอยูขอหนึ่ง คือ เปนคนเปดเผยและชวนพูดอะไรตรงไปตรงมา ดวยเหตุนี้เอง การศึกษาชีวิต
รักของรัสเซลลจึงมิใชเร่ืองยากแตประการใด

ในที่สุด รัสเซลลก็แตงงานกับอลิส เพียรซัลล สมิธ อยางเงียบๆเมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2437 ทั้งๆที่ถูกทัดทานจากยาและญาติมิตร ชีวิตสมรสในระยะแรกเปนไปอยาง       
ราบรืน่ แตแปดปใหหลัง นํ้ าผ้ึงพระจันทรก็กลายเปนนํ้ าผ้ึงขม รัสเซลลไมรูสึกลังเลที่จะบอกกลาว
กับอลิสวา ตนรูสึก ‘หมดรัก’ ในตัวอลิสเสียแลว เหตุการณตอนนี้เกิดขึ้นในชวงที่รัสเซลล 
ไดรวมงานกับ อัลเฟรด นอรธ ไวทเฮด (Altred North Whitehead) ไวทเฮดเปนอาจารยสอนวิชา
คณิตศาสตรอยูที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ และเปนอาจารยของรัสเซลลดวย ความสนิทชิดเชื้อ 
กบัครอบครัวของไวทเฮด ทํ าใหรัสเซลลเร่ิมหลงรักภรรยาของอาจารย ผูมีช่ือวา อีฟลิน ไวทเฮด 
(Evelyn Whitehead) ความรักที่รัสเซลลมีตออีฟลิน ไวทเฮด เปนความรักที่เขาเทิดทูนบูชา  
ดังจะเห็นไววา เขาไดระมัดระวังที่จะไมเอยถึงสตรีผูนี้ในทางที่เสื่อมเสีย และแทที่จริงแลว  
เปนที่เชื่อกันวา รัสเซลลและอีฟลิน ไวทเฮดมิไดมีความสัมพันธทางเพศแตประการใด ความรัก
ระหวางคนทั้งสองจึงเปนความรักที่บริสุทธิ์ และตอมาไดพัฒนาไปในรูปแบบของความรัก 
ฉันแมกับลูก อีฟลิน ไวทเฮด คอยใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับปญหาชีวิต ทํ าหนาที่เปนแมส่ือแมชัก  
และคอยใหกํ าลังใจ ตลอดจนกระตุนการทํ างานทางวิชาการของรัสเซลลอยูเสมอ ขางฝายรัสเซลล
นั้นเลา ก็มีความเห็นอกเห็นใจอีฟลิน ไวทเฮด เปนที่ยิ่ง เพราะอีฟลินมิไดรับการดูแลเอาใจใส 
จากสามเีทาที่ควร ทั้งๆที่ปวยเปนโรคหัวใจ ตัวอัลเฟรด ไวทเฮดเองก็เปนโรคประสาท ทั้งครอบครัว
กม็ปีญหาขัดสนทางการเงิน  จนรัสเซลลตองแอบใหความชวยเหลืออยูเนืองๆ

ความใกลชิดกับอีฟลิน ไวทเฮด นี้เอง นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหรัสเซลล 
เร่ิมเบื่อหนายภรรยาของเขา รัสเซลลตองการใชชีวิตในการทํ างานทางวิชาการ และตองการคน 
ใกลชิดที่จะคอยจุดแสงประทีปแหงปญญาใหชวงโชติอยูเสมอ อลิสไมเพียงแตจะไมมีคุณสมบัติ 
ในขอนีเ้ทานัน้ หากยังเปนคนจูจี้จุกจิกจนนารํ าคาญอีกดวย ดังนั้น ชีวิตครอบครัวจึงเริ่มหมางเมิน 
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จนในทีสุ่ดตองแยกกันอยู แตกวาจะตกลงหยาขาดจากกันไดในป พ.ศ. 2464 ก็เปนเวลา 20 ป 
ใหหลัง

ในระหวางที่ยังมิไดหยาขาดจากอลิส รัสเซลลก็เร่ิมมีความสัมพันธกับสุภาพสตรี
หลายตอหลายคน บางรายความสัมพันธไดส้ินสุดลงในชวงระยะเวลาอันสั้น แตกับบางราย              
รัสเซลลมีความสัมพันธอันลึกซึ้งและสนิทแนบแนนตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนาน

ในป พ.ศ. 2447 รัสเซลเร่ิมรูจักผูหญิงคนหนึ่งชื่อ ไอวี่ พรีเชียส (Ivy Pretious) 
ซ่ึงทํ างานเปนเลขานุการของ Free Trade Union พรีเชยีสเปนสาวสวย อายุออนกวารัสเซลถึง 8 ป 
ฉลาดปราดเปรื่องและเอาการเอางาน คุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งดึงดูดความสนใจ 
จากรัสเซลลทั้งสิ้น แตความสัมพันธระหวางคนทั้งสองดํ ารงอยูไดไมนาน ก็จํ าตองพรากจากกัน 
สวนสํ าคัญเกิดจากการชักจูงของมิตรสนิทของรัสเซลลเอง คนเหลานี้เกรงวา หากรัสเซลล 
มีความสัมพันธกับพรีเชียสลึกล้ํ าไปกวาที่เปนอยู เร่ืองอาจจะระแคะระคายถึงอลิส และอลิส 
อาจหยบิยกเปนสาเหตุในการฟองหยา จนเปนเรื่องอื้อฉาวได กระนั้นก็ตาม ทั้งรัสเซลลและพรีเชียส
ยังคงมีจดหมายติดตอกัน และพบปะกันเปนครั้งคราว จนกระทั่งพรีเชียสแตงงานแตงการไป  
หาสบิปใหหลังรัสเซลลเคยเขียนจดหมายถึงลูกชายของพรีเชียส โดยร้ือฟนความหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ซ่ึงมีความตอนหนึ่งวา “..วนัเวลาผานไปแตละสัปดาห โดยที่ฉันยากที่จะไมคิดถึงแมของเธอได”

อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่มีอิทธิพลตอชีวิตและงานของรัสเซลลกลับมิใชคนตัวเปลา
เลาเปลือย เจ็ดปหลังจากที่รัสเซลลรูสึกหลงรักอีฟลิน ไวทเฮด ภรรยาอาจารย รัสเซลลก็ไดรูจัก 
และมีความสัมพันธทางเพศกับคุณหญิงออตโตลิน มอรเรลล (Ottoline Morrell) ซ่ึงเปนภรรยา 
ของฟลิป มอรเรลล (Philip Morrell) ความสมัพันธดังกลาวนี้เร่ิมตนในป พ.ศ. 2454 และสิ้นสุดลง
ใน พ.ศ. 2481 เมื่อฝายหญิงถึงแกกรรม ตลอดระยะเวลา 27 ปเศษที่คนทั้งสองรูจักกัน ความสัมพันธ
ในชั้นแรกเริ่มตนจากความสัมพันธทางเพศ และคอยๆ แปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธในรูปแบบ 
แมกบัลูก ในระยะแรกเริ่มที่จะมีความสัมพันธทางเพศกันนั้น รัสเซสลไดอาศัยอีฟลิน ไวทเฮดเปน
แมส่ือแมชัก อีฟลินคอยทํ าหนาที่เปนคนกลางรับฟงปญหาจากทั้งสองฝาย ปรับความเขาใจระหวาง
คนทัง้สอง ตลอดจนตระเตรียมสถานที่เพื่อใหคนทั้งสองไดพลอดรักและเสพสังวาสกัน แตที่สํ าคัญ
ก็คือ อีฟลินทํ าหนาที่เปนสายลับสอดสองดูอลิส และหยั่งทาทีดูวา อลิสไดลวงรูความสัมพันธ
ระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินหรือไม ความสัมพันธระหวางคนทั้งสองไดพัฒนาถึงขั้นที่
รัสเซลลชักชวนใหคุณหญิงออตโตลินละทิ้งสามี และมาแตงงานอยูกินกับรัสเซลล โดยรัสเซลลจะ
หาทางหยาขาดจากอลิส ซ่ึงคุณหญิงออตโตสินปฏิเสธ ทั้งนี้เนื่องจากยังเปนหวงลูกสาว ซ่ึงยังเล็กอยู
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งยังรูสึกเปนหวงเปนใยสามีซ่ึงเปนสมาชิกสภาสามัญ เพราะการ        
หยารางจะเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหอนาคตทางการเมืองของสามีดับวูบลง คํ าปฏิเสธของคุณหญิง 
ออตโตลินทํ าใหรัสเซลลผิดหวังเปนยิ่งนัก ในจดหมายหลายตอหลายฉบับที่รัสเซลลเขียนถึง           
คณุหญงิออตโตลิน เราจะไดพบคํ าตอวาตอขานอันขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอ
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ในระยะแรก ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินเปนไป 
อยางลับๆลอๆ ทั้งคูตองแอบนัดพบกันตามสถานที่ตางๆ แตตอมาคุณหญิงออดโตลินก็สารภาพกับ
สามวีา ตนเปนชูกับรัสเซลล และดูเหมือนวา ฟลิป มอรเรลล จะมิไดขัดขวาง ‘กจิกรรมทางเพศ’
ระหวางคนทั้งสอง เพราะปรากฏในภายหลังวา ทุกครั้งที่คุณหญิงออตโตลิน ‘นัดพบ’ ชูรักที่บาน  
ฟลิป มอรเรลล ก็จะออกจากบาน เพื่อใหคนทั้งสองไดพร่ํ าพลอดกันโดยสะดวก ในสวน 
ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับฟลิป มอรเรลลผูเปนสามีของชูรักนั้นเลา ก็ปรากฏวา รัสเซลล 
ไดชวยฟลิป มอรเรลลในการหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญหลายตอหลายครั้ง  
และคนทั้งสองก็ไดรวมกันรณรงคคัดคานกรณีที่อังกฤษตัดสินใจทํ าสงครามกับเยอรมนีในสงคราม
โลกครั้งที่หนึ่งดวย

อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินในเวลาตอมา
ไดคอยๆแปรเปลี่ยนมาเปนความสัมพันธฉันลูกกับแม กลาวคือ คุณหญิงออตโตลินจะคอยใหคํ า
ปรึกษาแกรัสเซลลในการแกปญหาชีวิตตางๆ รับทราบความสัมพันธที่รัสเซลลมีกับหญิงทั้งที่โสด 
และไมโสด และคอยกระตุนใหรัสเซลลมีกํ าลังใจในการทํ างานทางวิชาการ ในแงนี้ ก็เทากับวา       
คุณหญิงออตโตลินไดคอยๆเขามามีบทบาทแทนที่อีฟลิน ไวทเฮด ชีวิตในชวงนี้นับเปนชวงที่         
รัสเซลลสามารถผลิตผลงานในสาขาคณิตศาสตรและปรัชญาไดเปนอันมาก ความสัมพันธอันลึกล้ํ า
ระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินนั้น จะพิจารณาไดจากจดหมายที่คนทั้งสองมีถึงกัน  
ซ่ึงปรากฏวา เมื่อคุณหญิงออตโตลินถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2481 นั้น นับจดหมายที่รัสเซลลเขียนถึง
คุณหญิงออตโตลิน มีรวม 1,775 ฉบับ ในขณะที่คุณหญิงออตโตลินก็มีจดหมายถึงรัสเซลล 
ประมาณ 1,600 ฉบับ

ในระยะที่ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลิน เร่ิมแปรเปลี่ยน
เปนความสัมพันธฉันลูกกับแมนั้นเอง รัสเซลลก็เร่ิมมีความสัมพันธกับผูหญิงคนอื่น ในป พ.ศ. 
2456  เมื่อรัสเซลลไปตระเวนยุโรป ก็ไดรูจักกับผูหญิงชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซ่ึงมีครอบครัวแลว  
และคนทั้งสองก็มีสัมพันธสวาทตอกัน แมวารัสเซลลจะมิไดเปดเผยชื่อสุภาพสตรีคนนี้ แตก็ไดเลา
เร่ืองความสัมพันธทั้งหมดใหคุณหญิงออตโตลินไดรับทราบ ในปตอมารัสเซลลไดเดินทางไปสอน
หนงัสอื ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด และตระเวนแสดงปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 
ทีชิ่คาโก เขาไดพบกันเฮเลน ดัดลีย (Helen Dudley) ซ่ึงเขาเคยรูจักในสมัยที่เธอผูนั้นศึกษาอยูที่
มหาวทิยาลัยออกซฟอรด ความสนิทสนมทํ าใหคนทั้งสองไดเสียกัน แตคราวนี้ เหตุการณไมราบรื่น
เหมือนกับความสัมพันธที่รัสเซลลมีกับผูหญิงคนกอนๆ เพราะดัดลียหมายมั่นปนมือที่จะมีชีวิต
สมรสกับรัสเซลลถึงกับตามรัสเซลลไปอังกฤษ โดยพรอมที่จะเปดเผยความสัมพันธที่เธอมีกับ 
รัสเซลลใหสาธารณชนไดทราบ รัสเซลลเขาตาอับ จนตองขอรองใหคุณหญิงออตโตลินชวย 
เกลีย้กลุมใหเฮเลนเปลี่ยนใจ  ซ่ึงก็ประสบผลสํ าเร็จ
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แตความวัวยังไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2458       
รัสเซลลก็สารภาพกับคุณหญิงออตโตลินวา ตนรูสึกหลงรักไอรีน คูปเปอร วิลลิส (Irene Cooper 
Willis) ซ่ึงเพิ่งรูจักกันไมถึงเดือน เร่ืองของเรื่องมีอยูวา ในปลายป พ.ศ. 2457 รัสเซลลกํ าลังเขียน       
จุลสารเรื่อง The Policy of the Entente และตองการผูชวยทํ าวิจัย คุณหญิงออตโตลินไดแนะนํ า 
ใหรัสเซลลรูจักกับไอรีน คูปเปอร วิลลิส เพื่อการนี้ รัสเซลลซ่ึงเปนโรคขาดรักมิได เมื่อไดมาพบ 
ผูหญิงที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีความสามารถ และงามพรอมเชนนี้ ก็อดรูสึกรักมิได แตกอนที่ 
ความสัมพันธระหวางคนทั้งสองจะถลํ  าลึกมากไปกว าที่ เป นอยู   ไอรีนไดขอคํ  าปรึกษา  
จากคุณหญิงออตโตลินเพราะเวลานั้นรัสเซลลยังมิไดหยาขาดจากอลิส และความสัมพันธระหวาง
รัสเซลลกับไอรีน วิลลิส อาจถูกอลิสยกเปนขออางในการฟองหยาได ซ่ึงไอรีน วิสลิสไมตองการ
เชนนั้น  ในที่สุด  คนทั้งสองจึงตัดสินแยกทางกันเดิน

ป พ.ศ. 2459 นับเปนชวงสํ าคัญอีกชวงหนึ่งในชีวิตรักของรัสเซลล เพราะเปน 
ชวงที่รัสเซลลเร่ิมหางเหินจากคุณหญิงออตโตลิน ความหางเหินทํ าใหรัสเซลลมีความสัมพันธกับ
หญิงอืน่ ในจํ านวนหญิงที่รัสเซลลมีสัมพันธสวาทดวยนั้นมี วเิวียน อีเลียต (Vivien Eliot) รวมอยู
ดวย วิเวียน อีเลียต เปนภรรยายอขง ที.เอส. อีเลียต (T.S. Eliot) จนิตกวีชาวอเมริกันผูมีช่ือเสียง  
ที.เอส. อีเลียตเคยศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยฮารวารด และเคยเรียนกับรัสเซลลในสมัยที่รัสเซลลไป
สอนหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2458 อีเลียตไดเดินทางมาศึกษาตอ  
ณ มหาวทิยาลัยออกซฟอรด และบังเอิญไดพบปะกับรัสเซลลอีกครั้งหนึ่ง ดวยเหตุนี้เอง รัสเซลลจึง
ไดรูจักกับวิเวียน อีเลียต ในเวลานั้น ชีวิตครอบครัวของผัวหนุมเมียสาวคูนี้ไมสูมีความสุขนัก  
วิเวียน อีเลียตมิไดรับความสุขทางเพศจากสามี จนถึงขั้นตองหันไปหาความสุขจากยาเสพติด  
ขางฝายสามีก็กลัดกลุมอยูกับปญหาการขัดสนเงินทอง เมื่อรัสเซลลกาวเขามาสูวิถีชีวิตของหนุมสาว
คูนี้ วิเวียน อีเลียตก็ปรับทุกขกับรัสเซลลอยูเนืองๆ ซ่ึงรัสเซลลก็รับฟงดวยความเห็นอกเห็นใจ  
และไดใหความชวยเหลือทางการเงินตามสมควร ความสัมพันธระหวางคนทั้งสองไดพัฒนา 
ไปถึงขั้นไดเสียกัน ทั้งคูนัดพบกันเพื่อเสพกามสุขตามสถานที่ตางๆ จนเมื่อเร่ืองทํ าทาจะอื้อฉาว  
คณุหญงิออตโตลินจึงเตือนสติรัสเซลลใหเลิกกับวิเวียน อีเลียตเสีย

ในป พ.ศ. 2459 นับเปนปที่มีความสํ าคัญตอรัสเซลลมิใชนอย ในแงที่วาเปนปที่
เขาไดพบปะกับคอนสแตนส มัลเลอสัน (Constance Malleson) ผูหญิงอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพล 
ตอชีวิตของรัสเซลลอยางมาก คอนสแตนส มัลเลอสันเปนภรรยาของไมลส มัลเลอสัน (Miles 
Malleson) และเปนนักแสดงละคร   โดยใชช่ือบนเวทีละครวา โคแล็ต โอนีล   (Colette O′  Niel) 
ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคอนสแตนส มัลเลอสันเริ่มตนจากการรวมทํ างานในขบวนการ 
ที่มีช่ือวา No-Conscription Fellowship อันเปนขบวนการตอตานสงคราม คอนสแตน มัลเลอสัน 
กาวเขาสูวิถีชีวิตของรัสเซลลในชวงที่รัสเซลลกํ าลังหางเหินจากคุณหญิงออตโตลิน และสามารถ 
สืบตอบทบาทของคุณหญิงออตโตลินได ดังจะเห็นไดวา คอนสแตนส มัลเลอสันจะคอยจุด 
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แสงประทีปแหงปญญาของรัสเซลลใหชวงโชติอยูเสมอ และแมวาคนทั้งสองจะเลิกมีความสัมพันธ
ทางเพศกันตั้งแตป 2464 เมื่อรัสเซลลแตงงานครั้งที่สอง แตในคราใดก็ตามที่รัสเซลลมีปญหา 
ครอบครัวในชวงปลายแหงชีวิต เขาไมเคยลังเลที่จะระบายความทุกขและปรึกษากับคอนสแตนส 
มัลเลอสันเลย

รัสเซลลนาจะไดแตงงานกับคอนสแตนส มัลเลอสัน หากมิใชเปนเพราะวา            
รัสเซลลเขาใจวา คอนสแตนสจะไมยอมมีลูกกับเขา รัสเซลลเองใฝฝนที่จะมีลูกมานานแลว   
 เพราะอายุอานามก็ลวงเลยมาถึง 44 ปแลว ในป พ.ศ. 2461 รัสเซลลไดรูจักกับอาจารยสาวคนหนึ่ง
แหง Girton College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ช่ือ ดอรา แบล็ก (Dora Black) ทัง้คูสนิทสนมกันจนถึง
ขั้นตกลงที่จะมีลูกดวยกัน และเมื่อรัสเซลลไดรับเชิญไปสอนหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่งในป
พ.ศ. 2463 ดอรา แบล็กก็ติดตามไปดวย   ทั้งคูกินนอนอยูดวยกัน ขณะเดียวกันจดหมายที่รัสเซลล 
มีถึงคอนสแตนส มัลเลอสันในชวงนี้ก็ยังพร่ํ าพรรณนาถึงความรักความคิดถึง จนคอนสแตนส 
เขาใจผิดวา รัสเซลลจะแตงงานดวย คอนสแตนสกลาวถึงเหตุการณตอนนี้ในนวนิยายที่เธอแตง 
เร่ือง The Coming Back เมือ่รัสเซลลกลับจากประเทศจีนใน พ.ศ. 2464 ก็ไดจัดการหยารางกับอลิส
ภรรยาคนแรก และแตงงานเปนครั้งที่สองกับดอรา แบล็กเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2464  
การแตงงานกระทํ ากันอยางเรงรีบ เพราะเวลานั้นดอราตั้งครรภแลว และหลังจากแตงงานเพียง 
สองเดอืนเศษ รัสเซลลก็ไดบุตรชายคนแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 โดยตั้งชื่อวา จอหน 
คอนราด รัสเซลล (John Conrad Russell) หลังจากนั้นสองป แคทเธอรีน เจน รัสเซลล (Katherine 
Jane Russell) ซ่ึงเปนบุตรสาวก็ถือกํ าเนิด

ชีวิ ตสมรสครั้ งที่ สองของรัส เซลล  เป นไปอย  า งราบรื่ นในระยะแรก   
แตประวตัศิาสตรก็กลับซํ้ ารอยอีก โดยทั้งคูตกลงหยาขาดจากกันในป พ.ศ. 2478 หลังจากที่แตงงาน
กนัได 14 ป อยางไรก็ตาม ความหมางเมินและมรสุมแหงชีวิตสมรสไดเกิดขึ้นกอนหนานี้นานแลว 
เพราะหลังจากที่รัสเซลลแตงงานครั้งที่สองไดเพียง 6 ปเศษ เราจะพบไดวา รัสเซลลเร่ิมนอกใจ
ภรรยา ในป พ.ศ. 2470 รัสเซลลไดรูจักกับโจน ฟอลลเวลล (Joan Follwell) และพยายาม 
สรางสัมพันธสวาทดวย เวลานั้นรัสเซลลอายุ 55 ป ในขณะที่โจน ฟอลลเวลล ยังเปนสาวรุนวัย 21 
ป และมีแฟนแลวดวย  รัสเซลลพยายามชวนโจน ฟอลลเวลลรวมหลับนอนดวย ดังจะเห็นไดจาก
ตนฉบบัจดหมายหลายตอหลายฉบับ ที่รัสเซลลเขียนถึงโจน ฟอลลเวลล เชนจากจดหมายฉบับหนึ่ง 
รัสเซลลเขียนไววา

“..ฉันใครที่จะไดรูเหลือเกินวา เธอจะไปคางคืนกับฉัน (ที่แฟลตในลอนดอน)  
ไดหรือไม ขอที่ฉันหวาดเกรงเพียงขอเดียวก็คือ เธออาจพบวา เธอมิไดรับความสุขทางเพศ 
อยางพอเพียง เทาที่พึงไดรับจากชายหนุมทั้งหลาย เพราะฉันมิใชคนหนุมเสียแลว แตฉันคิดวา  
ฉันสามารถหาสิ่งชดเชยได ฉันตองการเธอเหลือเกิน และมั่นใจวา ฉันสามารถชวยเธอในวิถีทาง 
ทีเ่ธอจะชอบได เชน การรูจักผูคน การหาหนังสืออาน การขบคิดเพื่อแกปญหาของเธอ และอื่นๆ..”
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ความพยายามของรัสเซลลประสบผลสํ าเร็จ ดังที่โจน ฟอลลเวลลกลาวถึง 
เหตกุารณคร้ังนั้นเมื่อ 43 ป ใหหลังวา หลังจากที่พบกันครั้งแรกแลว…

“..คร้ังที่สอง ฉันรับประทานอาหารเย็นรวมกับเขา และครั้งที่สาม ฉันหลับนอน
กับเขา รัสเซลลเกาะติดฉันแจเปนเวลากวาสามป แตการรวมเพศไมสูมีความสุขนัก ฉันเลยเลิก 
กับเขา..”

เมื่อบุตรชายและบุตรสาวเติบโตจนเขาสูวัยเรียน รัสเซลลและภรรยาก็เร่ิมมองหา
โรงเรียนที่จะใหการศึกษาแกบุตรธิดา แตพบวาไมมีสถาบันการศึกษาใดที่สามารถปลูกฝง 
แนวความคิดเสรีนิยมแกบุตรธิดาของตนได ดังนั้นจึงตัดสินใจตั้งโรงเรียนขึ้นเองที่เซาธ ฮารติ้ง 
(South Harting) มณฑลซัสเซกซ (Sussex) โดยใหช่ือวา โรงเรียนบีคอนฮิลล (Beacon Hill School) 
แนวความคิดและประสบการณจากการจัดการโรงเรียนแหงนี้ ปรากฏในหนังสือสองเลม 
ของรัสเซลล คือ Education and the Social Order และ On Education : Especially in Early 
Childhood รัสเซลลอางวา การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบีคอนฮิลลมีลักษณะเสรีนิยมมากกวา 
โรงเรียนซัมเมอรฮิลล (Summerhill) ของ เอ.เอส.นีลล (A.S.Neill) เสียอีก รัสเซลลและดอรา 
มีความสุขอยู กับการบริหารโรงเรียนบีคอนฮิลลเปนอยางมาก แมวาวิธีการจัดการศึกษาตาม 
แนวความคิดของคนทั้งสองจะถูกโจมตีและวิพากษวิจารณเปนอันมาก อยางไรก็ตาม เมื่อนาวา 
แหงชีวิตสมรสระหวางคนทั้งสอง เร่ิมประสบมรสุมในเวลาตอมา รัสเซลลก็เร่ิมสรางสัมพันธสวาท
กับบรรดาครูสาวๆในโรงเรียนบีคอนฮิลล ครูสาวๆ คนแลวคนเลาถูกรัสเซลลเกี้ยวพาราสี 
และชกัชวนไปหลับนอนดวย ขางฝายดอราก็หันไปคบกริฟฟน บารร่ี (Griffin Barry) มาเปนชู  
จนมลูีกดวยกนั โดยไดลูกสาวในป พ.ศ. 2473  และตอมาไดลูกชายในป พ.ศ. 2475 ในขณะเดียวกัน
นี้รัสเซลลเร่ิมติดพันมารจอรี สเปนส (Marjorie Spence) ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน แพทริเชีย สเปนส
(Patricia Spence) และมีช่ือเลนวา ‘ปเตอร’ (Peter) เวลานั้นแพทริเชีย สเปนส กํ าลังศึกษา 
ช้ันปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  และดอราจางมาเลี้ยงลูกของรัสเซลลทุกเย็น หลังจากที่
แพทรเิชียดูแลลูกทั้งสองของรัสเซลลจนเขานอนแลว ก็จะอยูคุยกับรัสเซลลจนดึกดื่นคํ่ าคืน ในที่สุด
ทัง้สองกไ็ดเสียกัน และแตงงานกันในป พ.ศ. 2479 หลังจากที่รัสเซลลหยาขาดจากดอราในป พ.ศ. 
2478

ชีวิตสมรสระหวางรัสเซลลกับดอรา จบลงอยางขมขื่น ดอราเองก็รูสึกเสียใจ 
และสํ านึกถึงความผิดในสวนของตน ดังที่เธอไดกลาวไวในหนังสือช่ือ The Tamarisk Tree
(Harcourt Brace Jovanovich, 1976) อยางไรก็ตาม ชีวิตสมรสครั้งที่สามของรัสเซลลก็ยังคง 
เดินซํ้ ารอยเดิม กลาวคือ เร่ิมตนอยางสุขสดชื่น ทั้งคูไดลูกชายรวมกันหนึ่งคนหลังจากที่แตงงาน 
ไดเพียงปเดียว และรวมทุกขรวมสุขกัน ตลอดระยะเวลาที่อพยพไปอยูประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแหงสงครามซึ่งกํ าลังเกิดขึ้นในยุโรป แตแลวกลับจบลงอยางขมขื่น คราวนี้ 
เปนปญหาความแตกตางระหวางวัย แพทริเชียยังสาวสวยและยังคงตองการกามสุข ในขณะที่ 
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รัสเซลลไมสามารถจะใหความสุขประเภทนี้ ดังนั้นในที่สุดทั้งคูก็เลยตองหยาขาดจากกันในป พ.ศ. 
2495

เมือ่รัสเซลลอพยพไปอยูสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2481 นั้น เขาตองพรากจากชูรัก
ในอดีตถึงสองคน คือ คุณหญิงออตโตลิน มอรเรลล ตายในปนั้น และคอนสแตนส มัลเลอสัน 
อพยพไปตั้งรกรากในประเทศฟนแลนด รัสเซลลเดินทางกลับคืนสูประเทศอังกฤษเมื่อสงครามโลก
คร้ังที่สองใกลจะสิ้นสุดลง และพยายามหันไปฟนความสัมพันธกับคอนสแตนส มัลเลอสัน  
อีกครัง้หนึง่ ขณะเดียวกันนั้น ก็แอบสารภาพรักกับกาเมล บรีแนน (Gamel Brenan) ภรรยาของ 
เจอรัลด บรีแนน (Geraid Brenan) ซ่ึงเปนเพื่อนของเขาเอง มิไยที่จะตองกลาวถึงความสัมพันธ 
ทีเ่ขามีกับหญิงคนอื่นๆ อีก อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2495 รัสเซลลแตงงานเปนครั้งที่ส่ีกับอีดิธ ฟนช 
(Edith Finch) ซ่ึงเขารูจักมาตั้งแตป พ.ศ. 2468 คราวนี้ ชีวิตสมรสสุขสดชื่น จวบจนเขาถึงแกกรรม
ในป พ.ศ. 2513 ตลอดระยะเวลา 18 ปสุดทายแหงชีวิต อีดิธทํ าหนาที่เปนทั้งภรรยาและเลขานุการ

ไมวาจะวัดกันดวยมาตรฐานของชาวตะวันตกหรือชาวตะวันออกผูเครงศาสนา 
เบอรทรันด รัสเซลลยอมตองถูกกลาวหาวาไรศีลธรรมโดยมิพักตองสงสัย เพราะเขาไมเพียง 
แตจะยึดมั่นในแนวความคิด “รักเสรี” (free love) เทานั้น หากทวายังคบชูสูสาวเปนกิจวัตร 
โดยหาไดสํ านึกถึงความผิดชอบชั่วดีแตประการใดไมอีกดวย แทที่จริงแลว การกลาวหารัสเซลลวา
ไมมีความสํ านึกในบาปบุญคุณโทษนั้นดูจะไมถูกตองนัก เพราะรัสเซลลไดแสดงทัศนคติ 
โดยชัดเจนวา การคบชูสูสาวนั้นมิใชกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ดังที่เขาไดกลาวไวในหนังสือเร่ือง 
Marriage and Marals นอกจากนี้ การกลาวถึงชีวิตรักของรัสเซลล โดยเนนเฉพาะความสัมพันธ 
ทางเพศที่เขามีกับบรรดาหญิงทั้งที่โสดและไมโสดทั้งหลาย อาจทํ าใหเขาใจความรักของรัสเซลล 
ในสภาพที่บิดเบนไปไดไมมากก็นอย รัสเซลลมิไดมีเฉพาะแตความรักอันเกิดจากพื้นฐาน 
ทางดานกามสุขเทานั้น หากเขายังมีความรักในมนุษยชาติ ความรักในงานวิชาการ และทายที่สุด
ความรักลูก เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา เบอรทรันด รัสเซลลเปนปราชญผูยิ่งใหญของโลกคน
เดยีวในคริสตศตวรรษที่ 20 ที่มีผลงานทางวิชาการอันดีเดน และสามารถสื่อความคิดไปสูมวลชน
ไดอยางมหาศาล ในโลกของนักวิชาการทุกวันนี้ เราจะพบนักวิชาการจํ านวนนอยคนนักที่ผลิต  
‘งานเขียนเพื่อมวลชน’ จํ านวนมากไดเทารัสเซลล และเราจะหานักวิชาการจํ านวนไมมากนัก 
อีกเชนกันที่อุทิศชีวิตเพื่อศานติสุขแหงมนุษยชาติ ดังที่รัสเซลลไดแสดงเปนตัวอยาง แคทเธอรีน  
เทต (Katherinc Tait) ลูกสาวของรัสเซลลที่เกิดจากดอรา แบล็ก ไดกลาวถึงพอของเธอในหนังสือ 
เร่ือง My Father, Bertrand Russell (Harcourt Brace Jovanovich, 1976) มใีจความตอนหนึ่งวา

“..ตลอดชีวิตของพอ พอแสวงหาแตความสมบูรณในดานตางๆ นับแตสัจธรรม
ทางคณิตศาสตรที่สมบูรณ ความชัดเจนที่สมบูรณทางดานปรัชญา สูตรอันสมบูรณสํ าหรับสังคม 
ตลอดจนหญงิที่เพียบพรอมที่จะครองเรือนดวยกัน ภายใตความสัมพันธระหวางมนุษยที่สมบูรณ..”
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สมัพันธสวาทของผม –เบอรทรันด รัสเซลล
พ.ศ. 2415 ผมเกิด
พ.ศ. 2437 ผมแตงงานกับ Alys Pearsall Smith
พ.ศ. 2445 ผมเริ่มหลงรัก Evelyn Whitehead ภรรยาของ Alfred North Whitehead
พ.ศ. 2447 ผมมีสัมพันธสวาทกับ Ivy Pretious ซ่ึงอายุออนกวา 8 ป
พ.ศ. 2454 ผมเริ่มมีสัมพันธสวาทกับ Lady Ottoline Morrell ภรรยาของ Philip Morell
 จวบจนฝายหญิงถึงแกกรรมในป 2481

ผมตระเวนยุโรป และมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงชาวเยอรมัน (ซ่ึงมีลูกแลว
ไมปรากฏชื่อสุภาพสตรีผูนี้)

พ.ศ. 2456 ผมตระเวนแสดงปาฐกถาในสหรัฐอเมริกา และมีการความสัมพันธทางเพศกับ
Helen Dudley ซ่ึงเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

พ.ศ. 2457 ผมหลงรัก Irene Cooper Willis
พ.ศ. 2458 ผมเปนชูกับ Vivien Eliot ภรรยาของ T.S.Eliot
พ.ศ. 2459 ผมเริ่มรูจักกับ Constance (Colette) Malleson ภรรยาของ Miles Malleson

และตอมาไดมีความสัมพันธทางเพศรวมกันเปนระยะเวลายาวนาน
พ.ศ. 2461 ผมเริ่มรูจักกับ Dora Black อาจารยแหง Girton College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ

และตกลงจะใชชีวิตครอบครัวรวมกันในปตอมา ในป 2463 ไดเดินทางไปประเทศ
จนีดวยกนั และจดทะเบียนสมรสหลังจากกลับจากประเทศจีน และหยาขาดจาก
Alys Pearsall Smith ในป 2464

พ.ศ. 2470 ผมพยายามที่จะมีความสัมพันธทางเพศกับ Joan Follwell ในปเดียวกันนี้ ผมได
กอตั้งโรงเรียน Beacon Hill School ข้ึนที่ South Harting มณฑล Sussex เพื่อจัด

 การศกึษาแบบใหมและเพื่อใหการศึกษาแกลูกๆ ที่เกิดจาก Dora Black ครูสาวๆ
ในโรงเรียนนี้ มักถูกผมชวนไปหลับนอนดวย

พ.ศ. 2473 ผมเริ่มรูจักกับ Marjorie Spence นกัศกึษามหาวิทยาลัย ออกซฟอรด (ตอมาเปลี่ยน
 ชือ่เปน Patricia Spence) มคีวามสัมพันธทางเพศ จนถึงขั้นแตงงานดวยในป 2479
 หลังจากที่ผมหยากับ Dora Black ในป 2478
พ.ศ. 2488 ผมพยายามที่จะมีความสัมพันธทางเพศกับ Gamel Brenan ภรรยาของ Gerald Brenan
 ซ่ึงเปนเพื่อนของผมเอง
พ.ศ. 2495 ผมแตงงานกับ Edith Finch หลงัจากที่หยาขาดจาก Patricia Spence ในปเดียวกัน
พ.ศ. 2513 ผมตาย
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เคมบริดจกับจอหน เมยนารด เคนส

ใครก็ตามที่ เคยไปเที่ยวเมืองเคมบริดจ คงสังเกตเปนบรรยากาศแหงเมือง
มหาวิทยาลัยของเมืองนั้นได ถายิ่งมีความสนใจวิชาเศรษฐศาสตรสักหนอย บางทีก็อาจสรุป 
เอางายๆวา เคมบริดจเปนเมืองของจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) นัก 
เศรษฐศาสตรนามอุโฆษ ที่จริงขออางเชนนี้ก็ใชวาผิดเอาเสียทีเดียว ศาสตราจารย อี.เอ.จี. โรบินสัน‡

(E.A.G. Robinson) สานศุษิยของเคนสคนหนึ่งก็ยืนยันวา เคนสเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเคมบริดจ
โดยแท§ เพราะเหตุวา เคนสเกิดในเมืองนั้น บานเกิดของเคนสนั้นตั้งอยูที่บานเลขที่ 6 ถนนฮารวีย 
ซ่ึงเปนถนนที่เงียบสงบ บานมีรูปทรงแบบวิคตอเรีย อยูใกลสมาคมคริกเก็ตของมหาวิทยาลัย  
แมวานายจอหน เนวิลล เคนส (John Neville Keynes) ผูบดิาจะมิใชคนเมืองเคมบริดจโดยกํ าเนิด  
แตไดเขาศึกษาที่ Pembroke College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซ่ึงตอมาไดเปนอาจารยคนหนึ่ง 
ของสถาบันนั้น ภายหลังเปนหัวหนาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร และผูบริหารคนสํ าคัญของ
มหาวทิยาลัย เพราะฉะนั้นจึงไดตั้งรกรากอยูในเมืองนั้นเอง ทั้งฟลอเรนซ บราวน (Florence Brown) 
ผูมารดา ก็เปนนักศึกษารุนแรกๆ ของ Newnham College ซ่ึงเปนวิทยาลัยผูหญิงแหงหนึ่งในจํ านวน
ไมกี่แหงของเคมบริดจ** บิดามารดาของเคนสจึงเปนคูสมรสคูแรกๆที่คูสมรสฝายหนึ่งเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ และอีกฝายหนึ่งเปนนักศึกษาของวิทยาลัยนิวแนม ทั้งจากคํ าบอกเลา 
ของผูใกลชิดเคนสกลาววา เคนสเองมักจะเลาเสมอวา ตนเปนบุตรคนแรกที่เกิดจากคูสมรสประเภท
ดงักลาวขางตนนี้††

                                                       
* ตีพิมพครั้งแรกใน อนุสรณเศรษฐศาสตรประจํ าป 2513 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 2513
‡ ศาสตราจารยอี.เอ.จี. โรบินสัน   ไมแตจะเปนสานุศิษยของเคนสเทานั้น ภายหลังยังไดเปนผูรวมงานของเคนส
อีกดวย โดยเปนผูชวยบรรณาธิการวารสาร Economic Journal อันมีช่ือเสียง ในขณะที่เคนสเปนบรรณาธิการของ
วารสารนั้น ภรรยาของทานคือ ศาสตราจารยโจน โรบินสัน (Joan Robinson) ผูใหกํ าเนิดทฤษฎี Imperfect 
Competition ซึ่งเปนลูกศิษยเอกของเคนสเชนกัน เวลานี้ (2513) สามีภรรยาคูนี้เปนอาจารยมหาวิทยาลัย            
เคมบริดจ
§ E.A.G. Robinson “John Maynard Keynes 1883-1946”, in Robert Lekachman (ed.) Keynes’ General Theory ;
Report Of  Three Decades (New York : St. Martin’s Press, Inc, 1964).
** การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ มีวิทยาลัยตรีอยูเพียงสามแหงคือ Girton, Newnham และ
New Hall สวนระดับหลังปริญญาตรีก็มี Hughes Hall ซึ่งเปนวิทยาลัยการศึกษา และ University College ซึ่งเปน
วิทยาลัยที่นักศึกษาชายหญิงอยูปนกัน เวลานี้ (2513) บรรดาวิทยาลัยชายทั้งหลายกํ าลังพิจารณาเปดรับนักศึกษา
หญิงเขาไปอยูรวมกันดวย ที่ตกลงแนนอนแลวก็มี Churchill College กับ King’s College ในป 2515
†† Roy Harrod, The Life of John Maynard Keynes      (London : Macmillan and Co.Ltd., 1966), p.6.
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ถาหากจะเดินชมตัวเมืองเคมบริดจ ก็อาจไดพบสิ่งที่เหลือเปนอนุสรณแกเคนสบาง
โรงละคอนแหงหนึ่งชื่อ Arts Theatre ไดจารึกเปนหลักฐานไววา เคนสเปนผูสรางเมื่อ พ.ศ. 2478 
หากพิจารณาจากประวัติของเคนส บางทีอาจจะรูสึกแปลกใจที่ป 2478 เปนระยะเวลาที่เคนส 
ก ําลังเขียนและแกไข The General Theory of Employment, Interest and Money ซ่ึงเปนผลงานชิ้น
สํ าคญัที่สุดในชีวิตของเคนส โรงละคอนดังกลาวเปดการแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2479 
เคนสเปนผู ถือหุ นใหญ โดยมีผู สนใจสงเสริมศิลปะการละคอนรวมถือหุ นดวยหลายคน  
การด ําเนินการในระยะสองปแรกประสบการขาดทุน แตสถานการณก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ละคอนก็ดี หรือ
การแสดงอื่นใดก็ดีที่โรงละคอนนี้นํ าเสนอ ลวนเนนดานคุณภาพทั้งสิ้น นางลิเดีย โลโกโปวา  
(Lydia Lopokova) ภรรยาของเคนส ซ่ึงเปนนักเตนบัลเลตลือช่ือ ก็ออกแสดง ณ โรงละคอนแหงนี้
เปนครั้งคราว

ใกลๆ Arts Theatre นัน้เอง เปนที่ตั้งของ King’s Collage ซ่ึงเคยเปนสถานศึกษา
ของเคนส และภายหลังเคนสไดเปนอาจารยคนหนึ่งของสถาบันนั้น ภายในมีรูปวาดตัวเคนสฝมือ
ของ ดันคัน กรานต (Duncan Grant) เพือ่นรักคนหนึ่งติดอยูดวย ราชวิทยาลัยจะตองรํ าลึกถึงเคนส 
ไมแตในฐานะที่เคนสเคยเปนนักศึกษาที่ปราดเปรื่องคนหนึ่ง หรือปญญาชนที่ยิ่งใหญที่สุดคนหนึ่ง 
ทีส่ถาบนันัน้เคยผลิตมา หากแตในฐานะที่คร้ังหนึ่ง เคนสเคยเปนเหรัญญิกของวิทยาลัย ผูปรับปรุง
ระบบการเงินและนํ าทรัพยสินของวิทยาลัยไปลงทุนซื้อหุน จนกระทั่งฐานะการเงินของวิทยาลัย     
มัน่คง จนหาวิทยาลัยใดเสมอดวยยาก‡‡ จากเงินจํ านวนสามหมื่นปอนดสเตอรลิง เคนสสามารถหา
ก ําไรจนเพิ่มเปน 380,000 ปอนดสเตอรริงในปที่เคนสถึงแกกรรม

สถานที่อีกแหงหนึ่งในเคมบริดจ ซ่ึงอาจเตือนใหระลึกถึงเคนสได ก็คือ 
Cambridge University Union Society§§ ซ่ึงเปนสถานที่ซ่ึงเคนสเคยแสดงฝปากโตวาทีและอภิปราย 
นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เคนสเหยียบยางเคมบริดจ มาภายหลังไดดํ ารงตํ าแหนงเลขานุการ  
รองประธาน และที่สุดประธานในป 2447 ภายในสถานที่แหงนี้ มีภาพถายของชายหนุมผูมีดวงตา
เปนประกาย ใบหนารูปไขและคอนขางแบบบาง ประกอบกับหนวดหยิม ซ่ึงเขาไวจนตลอดชีวิต            
นกัศกึษาเศรษฐศาสตรยอมจดจํ าเขาผูนั้นไดดี
                                                       
 ‡‡ เมื่อตนป 2513   หนังสือพิมพ The Shilling Paper   (ราคาตามชื่อหนังสือ) ซึ่งนักศึกษาเคมบริดจกลุมหนึ่ง ซึ่ง
สวนใหญนิยมระบบสังคมนิยม เปนผูจัดทํ า ไดลงบทความโจมตีราชวิทยาลัยวาเปน วิทยาลัยที่มีการใชจายที่
สุรุยสุรายที่สุด
 §§ ตรงกับภาษาไทยวา สโมสรมหาวิทยาลัย แตเคมบริดจยังมีสโมสรมหาวิทยาลัยอีกแหงหนึ่งซึ่งนักศึกษา
สามารถใชบริการได โดยไมตองเสียคาสมาชิก เพราะรวมอยูในคาเลาเรียน สวน Union Society นั้น จะตองสมัคร
เปนสมาชิกตางหาก กิจกรรมที่ขึ้นช่ือก็คือ การโตวาที เจาฟาชายชารลสก็เคยโตวาทีที่นั่นในปลายปการศึกษา 
2512-13
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ในบรรดาตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนสมัยใหม ที่จะไมเอยช่ือ จอนหน เมยนารด 
เคนส เสียเลย เห็นจะไมมี ยิ่งตํ าราเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) ดวยแลว ช่ือของเคนส 
ดูจะเปนสิ่งที่ขาดไมได เพราะเหตุวา เคนสเปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกที่ช้ีใหเห็นความสํ าคัญ 
ของเศรษฐศาสตรสาขานี้ และเปนตนเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการศึกษาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบงแยก
ออกเปนเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomies) กบัเศรษฐศาสตรมหภาค เคนสกลาววา  “…การ
แบงวชิาเศรษฐศาสตรออกเปนสองสวน คือ ทฤษฎีมูลคาและวิภาคกรรมสวนหนึ่งกับทฤษฎีเงินตรา
อีกสวนหนึง่ ตามความเห็นของขาพเจานั้น เปนการแบงที่ผิด ที่ถูกแลวนาจะแบงเปนทฤษฎีวาดวย   
อุตสาหกรรมเอกชนหรือวิสาหกิจ และวาดวยผลตอบแทนและวิภาคกรรมอันเกิดจากการใช
ทรัพยากรจํ านวนคงที่จํ านวนหนึ่งนี้สวนหนึ่ง กับทฤษฎีผลผลิตและการจางงานโดยสวนรวม 
อีกสวนหนึ่ง.”*** แมนักเศรษฐศาสตรสวนใหญจะยอมรับวา หนังสือ The General Theory 
เปนหนังสือเลมแรกที่นํ าแนวความคิดเรื่อง general equilibrium มาใช แตบางคนก็ปฏิเสธวา เคนส 
มิใชคนแรกที่วิเคราะหโดยอาศัยเศรษฐศาสตรมหภาค เพราะบรรดาทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจทั้งหลาย
ลวนแตเปนเศรษฐศาสตรมหภาคทั้งสิ้น และทฤษฎีเหลานี้ก็มีผูนํ าเสนอกอนที่ The General Theory
จะออกสูตลาดเสียอีก ตัวอยางก็คือ บทความเรื่อง “Propagation and Impulse Problems” (ป 2476) 
ของ Ragnar Frisch และบทความเรื่อง “Suggestions on Quantitative Business Cycle Theory” 
(ป 2478) ของ Jen Tinbergen†††

แมแนวความคิดของเคนสในบางเรื่องจะคอนขางคลุมเครือ และเปนที่ถกเถียง 
มากอยูก็ตาม แตเกียรติคุณและอิทธิพลของแนวความคิดของเคนสดูจะปกแผไพศาลจนนากลัว
อันตราย อันตรายขอที่หนึ่งก็คือ คนอาจจะหลงเชื่ออยางงมงายวา อะไรก็ตามที่เคนสกลาวไว 
ยอมถูกตองทั้งสิ้น ซ่ึงถาเปนเชนนั้น หนังสือ The General Theory กจ็ะกลายเปนคัมภีรที่นักศึกษา
เศรษฐศาสตรจะตองเคารพบูชา ที่จริงสถานการณก็เกือบเปนเชนนั้นอยูแลว เพราะเหตุวาภาษา 
ที่ใชในหนังสือเลมนี้คอนขางงุมงาม การจัดลํ าดับเรื่องก็สับสน ทั้งๆที่เคนสเองเปนผูไดช่ือวา 
ใชภาษาไดอยางวิเศษ เคยไดรางวัลเรียงความหลายตอหลายรางวัล นับแตเรียนอยูในโรงเรียนมัธยม
อีตัน (Eton College) จนกระทัง่มาเปนอาจารยอยูราชวิทยาลัย เพราะฉะนั้นจึงดูเปนการไมเปนธรรม
อยางยิ่ง สํ าหรับผูที่ซ้ือหนังสือนี้ เนื่องจากไดยินกิตติศัพทการใชภาษาของเคนสกอนหนานั้น  
ความไมชัดแจงของภาษาที่ใช ประกอบกับความใหมในดานแนวความคิด จึงทํ าใหเกิดผล 
                                                       
 *** J.M. Keynes,  The General Theory of Employment, Interest and Money (London : McMillan, 1936). pp. 
292-3.
 ††† Gottfried Haberler,   “The General Theory After Ten Year”,   in Robert Lekachman (ed.) Keynes’ General 
Theory : Reports of Three Decades (New York; St. Martin’s Press, 1964), p. 270 ทั้ง Frisch และ Tinbergen ตาง
ก็เพิ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรรวมกันในป 2512 ซึ่งเปนปแรกที่มีการใหรางวัลสาขานี้.
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สองประการ ประการหนึ่ง ผูที่ไมเขาใจแนวความคิดของเคนสอาจจะกลาวหาวาเคนสเหลวไหล 
หรือประการที่สองอาจไมกลาวิพากษวิจารณเคนส และเสแสรงทํ าวาเขาใจแนวความคิดของเคนส 
ซ่ึงลวนแตกอใหเกิดผลเสียทั้งสิ้น เหตุฉะนี้ จึงมีนักเศรษฐศาสตรมากหลายเพียรพยายาม 
เขยีนหนังสือขึ้น เพื่ออธิบายแนวความคิดของเคนส ที่มีช่ือเสียงไดแก Introduction to the Theory of 
Employment ของ Joan Robinson สานศุิษยของเคนสเอง ซ่ึงตีพิมพในป 2480 ภายหลังที่ The 
General Theory ออกสูตลาดไดปเศษ The Economics of John Maynard Keynes ของ Dudley 
Dillard ตพีมิพคร้ังแรกภายหลังที่เคนสถึง แกกรรมเพียงสองปเศษ และ A Guide to Keynes ของ 
Alvin H. Hansen ผูเขยีนสองคนหลังนี้ ถึงจะไมใชสานุศิษยของเคนส แตก็ยอมรับวาเปนสาวก  
เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ นักศึกษาเศรษฐศาสตรเปนอันมากจึงมักหันไปอานหนังสือประเภท 
ดงักลาว แทนที่จะอานงานเขียนของเคนสโดยตรง นานวันเขาความเขาใจในแนวความคิดของเคนส
ก็ผิดเพี้ยนไป (หนังสือที่เอยช่ือสามเลมขางตนนี้ ไมอยูในขอกลาวหานี้) จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้  
นกัเศรษฐศาสตรคนหนึ่งชื่อ Axel Leijonhufvud ไดเขียนหนังสือช่ือ On Keynesian Economics and 
The Economics of Keynes เพือ่จะตอบคํ าถามที่วา บรรดาตํ าราเศรษฐศาสตรที่มีอยูเกลื่อน ไดอธิบาย
ทฤษฎีและแนวความคิดของเคนสไดถูกตองตามขอเขียนของเคนสจริงหรือไม ความลึกซึ้งของ 
แนวความคิดของเคนสใน The General Theory นัน้ มใิชแตจะเปนปญหาแกนักศึกษาเศรษฐศาสตร
เทานั้น บรรดาศาสตราจารยวิชานี้มากหลายก็ยังไมสูเขาใจนัก แมกระทั่งศาสตราจารยพอล เอ.  
แซมมวลสัน นักเศรษฐศาสตรช้ันนํ าเวลานี้ ซ่ึงเคยเปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดี 
เคนเนดี้ ก็ยังยอมรับวา เมื่อหนังสือเลมนั้นออกวางตลาดเปนเวลาปหนึ่งถึงปคร่ึง ก็ยังไมมีใคร 
ในมหาวิทยาลัยฮารวารด (เวลานั้นแซมมวลสันเปนนักศึกษาอยู) เขาใจแนวความคิดของเคนส  
ถึงกับลงความเห็นวา แมแตตัวเคนสเองก็คงไมเขาใจในสิ่งที่ตนเขียน จนกระทั่งมีบทความและ 
ขอเขียนของบรรดาลูกศิษยและมิตรสหายของเคนส (มี Meade Lange และ Hicks เปนอาทิ)  
ออกตพีิมพ ความเขาใจจึงคอยๆ กระจางขึ้น‡‡‡

อันตรายขอที่สอง หากอิทธิพลของเคนสมีมากเกินไป อาจมีผลใหเกิดมีผูตอตาน
และคัดคานวา ส่ิงที่เคนสกลาวไวลวนผิดทั้งเพ แทที่จริงแลวความกริ่งเกรงขอนี้ออกจะเกินจริง       
อยูบาง ขอที่เคนสถูกคัดคานมากมักจะเกิดจากความขัดแยงดานแนวความคิดเปนสวนใหญ เคนส
เองดูจะคาดการณเร่ืองนี้ไดถูกตอง เพราะกลาวไวในคํ านํ าหนังสือ The General Theory วา  
ใครก็ตามที่คัดคานทฤษฎีของตน จะตองคัดคานดวยเหตุผลไมหนึ่งก็ในสองประการตอไปนี้ คือ  
ส่ิงที่เคนสกลาวไวลวนผิดทั้งเพ หรือส่ิงที่เคนสกลาวไวอยางถูกตองก็มิใชของใหม หากเปน 
แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรกอนหนานั้น§§§ ขอโตแยงประการหลังสวนใหญเปนของ 
                                                       
 ‡‡‡ Paul A. Samuelson, “The General Theory”, in Robert Lekachmen (ed.), ibid.,  p.316.
 §§§ Keynes, op. cit., p. v.
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นักเศรษฐศาสตรชาวสวีเดน ซ่ึงเปนผูสราง Stockholm Theory of Processes of Contraction 
and Expansion ทีสํ่ าคัญก็คือ คนุต วิกเซลล (Knut Wicksell) มีรดาล (Myrdal) และลินดาหล 
(Lindahl)**** ถึงแนวความคิดของเคนสจะคลายคลึงกับนักเศรษฐศาสตรสํ านักสตอกโฮลม  
และนักเศรษฐศาสตรอ่ืนๆกอนหนานั้น แตเคนสก็ควรจะไดรับการสรรเสริญอยูดี เพราะเหตุวา  
วชิาทีเ่คนสศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เคมบริดจนั้น คือ คณิตศาสตร เพิ่งจะมาศึกษาเศรษฐศาสตร
ในปสุดทายที่เคมบริดจเปนการสวนตัว และเริ่มศึกษาอยางจริงจังเมื่อตอนจะสอบคัดเลือกเปน 
ขาราชการ และเมื่อตอนอัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) ชักชวนไปเปนอาจารยแผนก 
เศรษฐศาสตรที่เคมบริดจ เคนสจึงเปนนักเศรษฐศาสตรที่มิไดอานวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร
อยางกวางขวาง†††† เมื่อเซอรรอย ฮารรอด‡‡‡‡ สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาคลาสลิก  
ปรัชญาและประวัติศาสตรจากออกฟอรดตองการจะศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรตอ ไดเดินทางไปหา
เคนสทีเ่คมบริดจเพื่อขอคํ าแนะนํ า เคนสไดใหขอคิดวา การอานทฤษฎีเศรษฐศาสตรอยางกวางขวาง
นั้นมิใชส่ิงจํ าเปน ขอแตใหอานหนังสือของมารแซลและพิกู (A.C. Pigou) อยางถี่ถวนและ 
คดิไตรตรองอยางถองแทเทานั้น ตัวเคนสเองนับแตหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็มิไดอานหนังสือ
เศรษฐศาสตรมากนัก คงอานแตบทความทางเศรษฐ-ศาสตรที่มีผูสงไปใหพิจารณานํ าลงตีพิมพ 
ในวารสาร Economic Journal ทีต่นเปนบรรณาธิการอยูเทานั้น

คนที่มีช่ือเสียงโดงดังเชนเคนส ก็ยอมมีคนหมั่นไสเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น  
ขอทีเ่คนสถูกวิพากษวิจารณบางครั้งจึงเจือปนดวยอคติ ศาสตราจารยซียมัวร อี. ฮารริส (Seymour E. 
Harris)§§§§ ไดกลาวไวในบทบรรณาธิการของหนังสือ A Guide to Keynes วา คร้ังหนึ่ง เคนส 
ไดเขียนจดหมายถึงยอรจ เบอรนารด ชอว (G.B. Shaw) คยุโมถึงหนังสือของตนที่กํ าลังจะตีพิมพวา 
เปนหนังสือที่จะปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร***** สอบดูจากตนฉบับจดหมายดังกลาว 
ปรากฏวาเคนสเขียนไวดังนี้ “…อยางไรก็ดี เพื่อใหเขาใจสภาพจิตใจของผม คุณจะตองรูวา ผมกํ าลัง
                                                       
 **** Bertil Ohlin, “What did Knut Wicksell and His Followers Contribute to Income Theory?”, In Robert
Lekachman (ed.), Keynes and Classics (Boston; D.C. Heath and Company, 1964), pp. 43-8.
 †††† Rebert Lekchman (ed.), Keynes and Classics  (Boston; D.C. Heath Co., 1964), p. x.
 ‡‡‡‡ เซอร รอย ฮารรอด เปนตนคิด Harrod Growth Model และเจาของ Harrod Plan ซึ่งเสนอตอกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ เพื่อแกไขปญหาสภาพคลองระหวางประเทศ เมื่อเคนสถึงแกกรรม นายเจฟฟรีย เคนส นองชาย
ของเคนสไดขอใหฮารรอดเขียนชีวประวัติของลอรดเคนส
 §§§§ Harrod, op. cit., pp.324-5
 ***** Alvin H. Honson, A Guide to Keynes (Tokyo : Kogakusha Co., Ltd., 1953), p. x.
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เขียนหนังสือเลมหนึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร ซ่ึงผมเชื่อวาจะปฏิวัติวิถีทางที่โลกจะขบคิด
ปญหาเศรษฐกิจ ถึงจะไมใชในทันทีทันใด แตอาจจะเปนในรอบสิบปขางหนา…”†††††

บางครั้งขอโจมตีที่มีตอเคนสก็เกิดจากความเขาใจในแนวความคิดของเคนส 
อยางผิดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเศรษฐศาสตรสํ านักชิคาโก ซ่ึงดูจะคัดคานเคนสหนักขออยู 
สักหนอย ถึงกับกลาวหาวา เคนสมิไดใหความสํ าคัญแกปริมาณเงินตราและนโยบายการเงิน  
พรอมทั้งพยายามชักแมนํ้ าโขงใหบรรจบแมนํ้ าเจาพระยา เพื่อช้ีใหเห็นวา นโยบายการเงินเปน 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชแกปญหาเศรษฐกิจตางๆ ตลอดจนยังความจํ าเริญกาวหนาอยางมี
ประสิทธิผลที่สุด‡‡‡‡‡ แทที่จริง เคนสมิไดมองขามความสํ าคัญของปจจัยดังกลาวนี้ แมแตช่ือหนังสือ
กย็ังมีคํ าวา “เงิน” อยู§§§§§ อยางไรก็ตาม การณอาจจะเปนไปไดวา สาวกของเคนสตีความหมาย 
แนวความคิดของเคนสอยางผิดๆ   จึงทํ าใหเกิดขอกลาวหาขางตน

สํ าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตรในบานเรานั้น ในบรรดาอันตรายสองประการ 
ที่กลาวนี้ ขอแรกดูจะมีมากกวาขอหลัง แตกรณีของบานเรานั้นดูจะมีอันตรายเพิ่มขึ้นอีกขอหนึ่ง 
กลาวคอื เนื่องจากเราศึกษาเพียงพอใหรูวา ทฤษฎีตางๆ นั้นมีใจความอยางไร เราไมสูใหความสนใจ
แกขอถกเถียงอันนํ ามาสูกํ าเนิดของทฤษฎีนั้นๆ เหตุฉะนี้ บางทีเราอาจจะสรุปเอางายๆวา ส่ิงที่เคนส
เขยีนไวในหนังสือของตนนั้น ลวนแตเปนแนวความคิดของเคนสทั้งสิ้น แทที่จริงหาเปนเชนนั้นไม 
มแีนวความคดิอยูหลายเรื่องที่เคนสไดจากการถกเถียงกับอาจารยรวมมหาวิทยาลัย มิตรสหาย และ
กบัลูกศษิย โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีตัวทวีคูณ (Multiplier) ซ่ึงมกัจะเขาใจวาเปนแนวความคิดของ
เคนส แทที่จริงเปนแนวความคิดของนายริชารด เอฟ. คาหน (Richard F. Kahn) ลูกศิษยคนหนึ่งของ
เคนส****** รูปกราฟรูปเดียวที่ตีพิมพใน The General Theory กไ็ดจากขอเสนอแนะของเซอรรอย
ฮารรอด ผูเปนทั้งศิษยและสหาย แนวความคิดเรื่องการปรับตัวระหวางการออมกับการลงทุน  
                                                       
 ††††† Harrod, op. cit., p. 462 ขอที่แปลกใจก็คือ ศาสตราจารยฮารริสเปน Keynesian คนหนึ่ง ทั้งเปนบรรณาธิการ
หนังสือ The New Economics (2490) รวบรวมบทความตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ The General Theory ของเคนสซึ่ง
บทความสวนใหญเปนฝายเคนสเสียโดยมาก
 ‡‡‡‡‡ Milton Friedman, Studies in the Quantity Theory of Money (Chicago; University of Chicago Press, 1956), 
p. 3;
 §§§§§ รายละเอียด Lawrence S. Ritter   “The Role of Money in Keynesian Theory”, in Dean Carson (ed.), 
Banking and Monetary Studies (Chicago : Irwin, 1963), pp. 134-150.
 ****** R.F. Kahn, “The Relation of Home Investment to Unemployment”, Economic Journal (Dec., 1931), pp. 
173-98 เปนตนตอของทฤษฎีนี้ ขณะที่เขียน นายคาหนเปนนักศึกษาคนหนึ่งของคิงสวิทยาลัย ภายหลังได
บรรดาศักดิ์เปนลอรดคาหน เวลานี้เปนศาสตราจารยวิชาเศรษฐศาสตรที่เคมบริดจ
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กไ็ดจากเซอรเดนนิส โรเบอรตสัน (Sir Dennis Robertson)†††††† ยังแนวความคิดเรื่อง Marginal 
Efficiency of Capital  ซ่ึงหยิบมือจากเออรวิง ฟชเชอร (Irving Fisher) เคนสเองกลาวไวในคํ านํ า
หนังสือ The General Theory วา ผูทีม่สีวนอานตนฉบับหนังสือดังกลาว ตลอดจนใหขอคิดเห็น
ตางๆ ก็มีนาย       ริชารด คาหน นางโจน โรบินสัน นายฮารรอด และ นายฮอวเทรย (R.G. Hawtrey)

ป 2514 จะเปนปที่ จอหน เมยนารด เคนส จากโลกมนุษยไปเปนเวลา 25 ป  
และปที่ The General Theory ออกสูตลาดครบ 35 ปพอดี นักศึกษาเศรษฐศาสตรบานเราจะไมจัดทํ า
กิจกรรมใดๆ เพื่อเปนอนุสรณแกปญญาชนผูยิ่งใหญผูนี้หรอกหรือ อยางนอยที่สุด หนังสือ 
ชีวประวัติของสัตบุรุษผูนี้ภาคภาษาไทยก็ยังไมมี ทั้งเรานาจะมองยอนหลังดูวา แนวความคิดของ 
ค ําท ํานายทายทักของทานผูนี้ถูกตองหรือไม และอนาคตของทฤษฎีของทานจะเปนอยางไร

หมายเหตุ   บทความนี้เขียนในขณะที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ

                                                       
 †††††† เซอรเดนนิส โรเบอรตสัน เปนอาจารยรวมมหาวิทยาลัยกับเคนส เดิมเปนสหายที่สนิทสนมกันมาก ในคํ านํ า
หนังสือ Banking Policy and The Price Level (2469) กลาวไววา เนื้อหาของหนังสือนั้นหลายตอหลายตอนไดจาก
การถกเถียงกับเคนส จนแยกไมไดวา ตอนใดเปนของผูเขียนเอง และตอนใดเปนของเคนส ภายหลังเมื่อเคนสแตง 
The General Theory ทั้งสองคนเกิดมีความเห็นแตกแยกกัน และกลายเปนอริทางวิชาการนับแตนั้นมา
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เคนสกับกลุมบลูมสเบอรี*่

บทความปริทัศนเร่ืองนี้จํ าแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งจะกลาวถึงวรรณกรรม
วาดวยชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) ตอนที่สองกลาวถึงขอมูลใหม
เกีย่วกับเคนส ตอนที่สามกลาวถึงกลุมบลูมสเบอรี่ และตอนที่ส่ีวิจารณหนังสือของ Crabtree and 
Thirlwall (1980) ซ่ึงกลาวถึงเคนสกับกลุมบูมสเบอรี่

1. วรรณกรรมวาดวยชีวประวัติของเคนส
จอหน เมยนารด เคนส ไดช่ือวาเปนนักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญแหงคริสตศตวรรษ

ที ่20 โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากหนังสือเร่ือง The General Theory of Employment, Money and 
Interest ออกสูบรรณพิภพในป ค.ศ. 1936  ซ่ึงยังผลใหเกิดปรากฏการณที่เรียกกันวา “การปฏิวัติ
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรโดยเคนส” (Keynesian Revolution) อิทธิพลของเคนสที่มีตอวงวิชา
การเศรษฐศาสตรก็มีมากยิ่งขึ้นไปอีก ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ปรากฏวา  
เมื่อเคนสถึงแกอนิจกรรมในป ค.ศ. 1946 มีผูเขียนชีวประวัติของเคนสตีพิมพในวารสารวิชาการ
ตางๆ จํ านวนมาก ผูที่ผลิตงานประเภทนี้ มีอาทิเชน ออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) ผูเปน 
ทั้งสาวกและเพื่อนรวมงานคนสํ าคัญของเคนส1 อารเธอร เซซิล พิกกู (Arthur Cecil Pigou)2 
ผูซ่ึงเปนทั้งอาจารยและศัตรูทางความคิดของเคนส โจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph A. Schumpeter)3 
ผูซ่ึงมีความรูสึกอิจฉาริษยาเคนสเปนการสวนตัว4 เปนตน ทางดานราชวิทยาลัย (King’s College)
แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ก็ไดดํ าเนินการใหมีการจัดพิมพหนังสือเร่ือง John Maynard Keynes 
1883-1946 ในป ค.ศ. 1949 โดยรวมขอเขียนของผูที่รูจักเคนสในดานตาง ๆ เพื่อเปนที่ระลึกถึงเคนส 
บทบาทของราชวิทยาลัยดังกลาวนี้ มิใชเร่ืองนาประหลาดใจแตประการใด เคนสเปนนักศึกษาของ
วทิยาลยัแหงนี้ในระหวางป ค.ศ. 1902-1905 แมเมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว ก็ยังประกอบอาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัย ณ สถาบันแหงนี้ (ค.ศ.1909-1946) แตเหนือส่ิงอื่นใด เคนสทํ าหนาที่เหรัญญิก 
(Bursar) ของราชวิทยาลัยอยูถึง 22 ป (ค.ศ. 1924-1946) ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ เคนสไดปฏิรูป
ระบบการเงนิและนํ าทรัพยสินของวิทยาลัยไปลงทุนซื้อหุน จนมีฐานะมั่นคง จากเงินจํ านวน 30,000 
ปอนดสเตอรลิง เคนสสามารถหากํ าไรจนเพิ่มขึ้นเปน 380,000 ปอนดสเตอรลิงในปที่เคนส 
ถึงแกอนิจกรรม
                                                       
*  ตีพิมพครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร   ปที่ 11 เลมที่ 2  (มิถุนายน 2525) หนา 82-96
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อยางไรก็ตาม ชีวประวัติของเคนนที่ เขียนขึ้นอยางเปนทางการ (official 
biography)    เพิง่ปรากฏสูบรรณพิภพภายหลังจากที่เคนสลวงลับไปแลว   5    ปเศษ   และผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทํ างานชิ้นนี้ก็คือ รอย ฮารรอด (Roy F. Harrod) ผูเปนทั้งสานุศิษยและเพื่อนรวมงาน
ของเคนส ฮารรอดไดรับความเอื้อเฟอจากนางฟลอเรนส เคนส (Florence Keynes) มารดาของเคนส
ในการศึกษาบันทึกเอกสารและจดหมายสวนตัวของเคนส ซ่ึงเปนแหลงขอมูลสํ าคัญในการเขียน 
ชีวประวัติของเคนสดังกลาวนี้ กระนั้นก็ตาม The Life of John Maynard Keynes (London : 
Macmillan, 1951) ก็ยังมีขอบกพรองอยู ไมนอย ทั้งนี้ไมเพียงแตจะปรากฏในภายหลังวา  
ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณบางเรื่องบางตอนมีรายละเอียดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงเทานั้น5 หาก
ทวาฮารรอดยังจงใจละเลยไมกลาวถึงพฤติกรรมบางดานของเคนสอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอ
ที่เคนสเปนคนรักสองเพศ (bi-sexual)

หลังจากการปรากฏตัวของ Harrod (1951) โลกหนังสือตองรอคอยอีก 16 ปเศษจึง
มโีอกาสไดตอนรับหนังสือเกี่ยวกับเคนสอีก 2 เลม คือ Stewart (1967) และ Lekachman (1967) 
หนังสือทั้งสองเลมนี้มิไดมีจุดเดนทั้งในดานการนํ าเสนอขอมูลใหม หรือในดานการตีความ 
เหตกุารณแตประการใด

ขอทีน่าสังเกตก็คือ กอนป ค.ศ. 1970 งานศึกษาชีวประวัติของเคนสที่ปรากฏสู
บรรณพภิพมีจํ านวนไมมากนัก ทั้งๆ ที่อัจฉริยภาพของเคนสและอิทธิพลของเคนสที่มีตอวงวิชาการ
ทัง้ในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนที่ยอมรับกันทั่วไป อยางไรก็ตาม  นับตั้งแตป ค.ศ. 
1970 เปนตนมา งานศึกษาชีวประวัติของเคนสเร่ิมหล่ังไหลสูบรรณพิภพมากยิ่งขึ้น อาทิเชน E.A.G. 
Robinson (1971), Roy Jenkins (1972)6, Milo Keynes (1975)7, D.E. Moggridge (1976)8 เปนตน การ
เตบิโตของการศึกษาเรื่องนี้นับตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา เปนผลผลักดันจากปจจัยอยางนอย 2 
ปจจัย กลาวคือ

ประการแรก สภาราชบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรแหงสหราชอาณาจักร (Royal 
Economic Society) ไดรวบรวมงานเขียนทั้งหมดของเคนสมาจัดพิมพเปนรูปเลม รวม 25 เลม  
โดยใชช่ือวา The Collected Writings of John Maynard Keynes และมอบหมายใหสํ านักพิมพ 
แมกมลิแลนจัดพิมพนับตั้งแตป ค.ศ. 1971 งานเขียนเหลานี้อาจจํ าแนกออกเปน 5 ประเภท คือ

(1) งานเขียนที่จัดพิมพเปนหนังสือเลมแลว อาทิเชน Indian Currency and 
Finance (1913), A Treatise on Money (1930), The General Theory of Employment, Money and 
Interest (1936) เปนตน

(2) บทความและจุลสารที่รวบรวมพิมพเปนหนังสือเลมมาแลว อาทิเชน Essays in 
Persusion (1931), Essays in Biography (1933) เปนตน

(3) บทความทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการ หนังสือพิมพและนิตยสาร จดหมายที่มีถึง
หนงัสอืพิมพฉบับตางๆ รวมตลอดจนจุลสารเรื่องตางๆ ซ่ึงยังไมเคยรวบรวมตีพิมพเปนเลมมากอน
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(4)   ขอเขียนที่ไมเคยตีพิมพสูสายตาของสาธารณชนมากอน
(5) บันทึกและจดหมายโตตอบที่มีถึงนักเศรษฐศาสตรทานตางๆ ทั้งในสวนที่ 

เกีย่วกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตรและนโยบายเศรษฐกิจ
ขอเขียนและบันทึกซึ่งไมเคยตีพิมพมากอนเหลานี้ไดมีสวนกระตุนใหมีการศึกษา

แนวความคิดและชีวประวัติของเคนสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีขอมูลใหมอันนาสนใจนั่นเอง  
นอกจากนี ้ ดังเปนที่ทราบดีวา เคนสมีบทบาทในการชวยราชการของกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) 
และหนวยงานอื่นๆ อยูไมนอย บันทึกราชการที่เคนสเปนผูเขียนก็เพิ่งเปดเผยสูสาธารณชนภายหลัง
จากเหตกุารณลวงเลยไปแลว 30 ป โดยสํ านักหอจดหมายเหตุแหงสหราชอาณาจักร (Public Record 
Office) เปนผูเก็บรวบรวม บันทึกราชการเหลานี้มีสวนชวยใหเขาใจพัฒนาการทางความคิดของ
เคนสไดไมนอย ดวยเหตุนี้เอง ภายหลังจากการตีพิมพหนังสือชุด The Collected Writings of John 
Maynard Keynes นบัตัง้แตป ค.ศ. 1971 เปนตนมา การถกเถียงและการใฝหาความรูเกี่ยวกับเคนส 
หรือที่นักเศรษฐศาสตรบางทานเรียกวา “เคนสวิทยา” (Keynsiology) กก็ลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง 
ตัวอยางของความขอนี้จะเห็นไดจากการจัดการสัมมนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยออนตาริโอ
ตะวนัตกแหงคานาดา กับมหาวิทยาลัยฮีบรูวแหงเยรูซาเลม เร่ือง “Keynes, Cambridge and the 
General Theory : The Process of Criticism and Discussion Connected With the Development of 
The General Theory” ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 1975 บทความและบทอภิปรายในการสัมมนาดังกลาวนี้ 
ปรากฏตอมาในหนังสือของ Patinkin and Leith (1977)

ประการที่สอง การกอตั้งวิทยาลัยเคนส (Keynes College) ขึน้ในมหาวิทยาลัย
เคนทแหงสหราชอาณาจักร (University of Kent) ในปลายทศวรรษ 1960 ไดมีสวนกระตุนใหมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับเคนสเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันดังกลาวนี้มีนโยบายดานการจัดสัมมนา 
เกี่ยวกับเคนส (Keynes Seminar) โดยเฉพาะ และจนบัดนี้ไดจัดใหมีการสัมมนาดังกลาวนี้รวม  
4 คร้ัง โดยเริ่มตนในป ค.ศ. 1972 และตอมาก็จัดใหมีการสัมมนาดังกลาวนี้ปเวนป รายงาน 
การสัมมนาไดปรากฏตอมาเปนหนังสือเลม คือ Moggridge (1974); Thirlwall (1976); Thirlwall 
(1978) และ Crabtree and Thirlwall ( 1980)

ในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับเคนสที่ออกสูบรรณพิภพตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา 
เลมที่นาสนใจมากที่สุดก็คือ Patinkin and Leith (1977) และ Milo Keynes (1975) Patinkin and 
Leith (1977) เปนหนังสือรวมบทความและบทอภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิดของเคนส 
อันนํ ามาสู The General Theory โดยที่ผูนํ าเสนอบทความและผูรวมสัมมนาประกอบดวย 
นกัเศรษฐศาสตรช้ันนํ า ซ่ึงบางคนเคยเปนผูรวมงานและสานุศิษยของเคนส บทความเรื่องสํ าคัญๆ
กลาวถึงบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยเคมบริดจในทศวรรษ 1930 เพื่อนรวมงานของเคนส
ในมหาวทิยาลัยเคมบริดจและกระบวนการในการเขียนหนังสือ The General Theory สวน Milo 
Keynes (1975) เปนหนงัสอืรวมบทความเกี่ยวกับเคนสรวม 28 เร่ือง ซ่ึงสวนใหญเขียนขึ้นใหม      
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บทความเหลานี้อาจจํ าแนกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่งวาดวยชีวิตของเคนส กลุมที่สองวาดวย
อิทธิพลของเคนสที่มีตอพัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตรและนโยบายเศรษฐกิจ และกลุมที่สาม
วาดวยบทบาทและงานดานตางๆ ของเคนส

2. ขอมูลใหมเก่ียวกับเคนส
การตพีิมพเอกสารขั้นตนเกี่ยวกับเคนสในหนังสือชุด The Collected Writing of 

John Maynard Keynes นับเปนหัวเล้ียวหัวตอสํ าคัญของการศึกษาชีวประวัติและพัฒนาการ 
ทางความคิดของเคนส9 เมื่อ The General Theory ปรากฏสูบรรณพิภพในป ค.ศ. 1936 นั้น ขอโจมตี
ขอหนึ่งที่มักจะกลาวอางกันก็คือ “What is original in the book is not true; and what is true is not 
original”10 นกัเศรษฐศาสตรในสํ านักสตอกโฮลม (Stockholm School) โดยเฉพาะอยางยิ่งเบอรทิล 
โอหลิน (Bertil Ohlin) มักจะกลาวอางวา ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส  
ซ่ึงปรากฏใน The General Theory มใิชของใหม หากปรากฏในงานเขียนของนักเศรษฐศาสตร 
ชาว สวีเดน อยางเชน Monetary Equilibrium ของกุนนาร เมอรดัล (Gunnar Myrdal) และ Interest 
and Prices ของคนุต วิกเซลล (Knut Wicksell) มากอน11 การโจมตีเคนสในบางกรณีไปไกล 
ถึงกับกลาวหาเปนนัยๆวา เคนสลอกความคิดจากผลงานของสํ านักเศรษฐศาสตรสตอกโฮลม  
อยางไรก็ตาม บัดนี้เปนที่ประจักษชัดวา แมวาเคนสจะเคยอานงานเขียนของวิกเซลลอยูบาง  
แตกห็าไดอานอยางกวางขวางไม เมื่อเบอรทิล โอหลิน สงบทความ ซ่ึงตอมาคือ Ohlin (1937)  
เพื่อใหเคนสพิจารณาตีพิมพใน Economic Journal โอหลินไดเอยอางถึงงานของวิกเซลลวา 
มีสวนคลายคลึงกับ The General Theory ของเคนส เคนสแสดงความสนใจและไตถามโอหลินวา 
งานของวิกเซลลดังกลาวนี้ไดแกอะไรบาง12 ขอไตถามดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวา เคนสมิได
ตระหนักวามีงานเขียนของวิกเซลลเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตประเด็นที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ ขอมูลที่เปดเผย 
ในชั้นหลังไดชวยตอกยํ้ าความเชื่อเดิมที่วา ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส 
ที่ปรากฏใน The General Theory มีผลในการปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ดังที่
ศาสตราจารยดอน พะตินกิน ช้ีใหเห็นจุด เดนของ The General Theory อยูที่ทฤษฎีอุปสงคมวลรวม
และอรรถาธิบายเกี่ยวกับกลไกการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจ แตแนวความคิดเหลานี้ยังไมเคย
ปรากฏมากอนในงานเขียนของนักเศรษฐศาสตรชาวสวีเดนกอนป ค.ศ. 1931  ดังนั้น ขอกลาวอาง 
ทีว่า สํ านักเศรษฐศาสตรสตอกโฮลมคนพบ “The General Theory” กอนเคนสนั้น จึงไมมีมูล 
แหงความเปนจริง13 ขอที่นาสนใจยิ่งกวานี้ก็คือ นโยบายการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า 
ในสวีเดนในทศวรรษ 1930 ซ่ึงรัฐบาลพรรคสังคมประชาธิปไตยนํ าไปใชนั้นไดรับอิทธิพล 
จากเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจุลสารเรื่อง Can Lloyd George Do It? ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ. 1929 
แทนที่จะไดรับอิทธิพลจากสํ านักเศรษฐศาสตรสตอกโฮลม14 แมแตเบอรทิล โอหลินก็ยังยอมรับ
ความขอนี้15
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แมว าเคนสจะไดรับการยกยองวาเปนผู ปฏิวัติทฤษฎีและแนวความคิดทาง 
เศรษฐศาสตร และแมวา The General Theory จะออกสูบรรณพิภพมากวาสี่ทศวรรษแลวก็ตาม  
แตเสียงวิพากษวิจารณเคนสก็ยังไมหมดสิ้นไป ตางกันแตเพียงวา การวิพากษวิจารณในระยะแรก 
ยังแฝงดวยอคติและความไมชอบเคนสเปนการสวนตัวอยู คอนขางมาก แตในระยะหลังนี้  
การวพิากษวิจารณอาศัยเหตุผลและขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น งานเขียนของฮารร่ี จี. จอหนสัน (Harry G. 
Johnson) นบัเปนอุทาหรณของความขอนี้16 ตามทศันะของจอหนสัน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญ
ที่เกิดขึ้นใน ทศวรรษ 1930 นั้นมิไดเกิดจากความลมเหลวของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก 
ตรงกันขาม ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากการไมดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวการวิเคราะห
ของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่อังกฤษกลับเขาสูระบบมาตรฐานทองคํ า
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกํ าหนดคาของเงินหอนดสเตอรลิงไวในระดับเดียวกับชวง
กอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อันเปนเหตุใหเงินปอนดสเตอรลิงมีคาสูงกวาความเปนจริงนั้น  
นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในทศวรรษ 1930 หากการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิมิไดเปนไปอยางผิดพลาดเชนนี้ ก็อาจไมมีความจํ าเปนที่จะตองมี Keynesian Revolution

พฒันาการแหงความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส จากหนังสือเร่ือง A Treatise 
on Money (1930)  มาสูหนังสือเร่ือง General Theory  (1936)  เปนประเด็นที่มีการศึกษาอยางลุมลึก 
งานชิน้ส ําคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้ไดแก งานของพะตินกิน17 และม็อกกริดจ18 ประเด็นที่ควรแกการ
สนใจในเรื่องนี้ นอกเหนือจากพัฒนาการทางความคิดของเคนสเองแลว ก็คือ บทบาทของกลุม 
Cambridge Circus ทีม่ตีอการเขียนหนังสือ The General Theory ของเคนส  ดังเปนที่ทราบกันดีวา 
เคนสมีความสัมพันธอันสนิทแนบแนนกับกลุมนักเศรษฐศาสตรหนุมสาวในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 
ซ่ึงมีช่ือเรียกกันตอมาวา Cambridge Circus ค ําวา Circus ในที่นี้ยอมาจาก Circle of Discussants 
อันประกอบดวยริชารด คาหน (Richard Kahn) เจมส มีด (James Meade) เปยโร สราฟฟา (Piero 
Sraffa) โจน โรบินสัน (Joan Robinson) และออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) เมื่อเคนส 
มคีวามคดิทางเศรษฐศาสตรเร่ืองใด ก็มักจะถกเถียงกับนักเศรษฐศาสตรหนุมสาวกลุมนี้ ในระหวาง
สัปดาหซ่ึงเคนสไปอยูในลอนดอน สมาชิกในกลุม The Circus กย็งัคงอภิปรายถกเถียงกันตอไป 
เมือ่ไดขอสรุปประการใดแลว ริชารด คาหน จะทํ าหนาที่เปนคนกลางสื่อความคิดของกลุมไปให
เคนสทราบ ภาพของคนกลุ มนี้และเพื่อนรวมงานอื่นๆของเคนสในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ  
เร่ิมกระจางชัดขึ้นจากขอเขียนของ ออสติน โรบินสัน   ซ่ึงเปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุม The Circus19

อยางไรก็ตาม ขอที่ยังไมยุติก็คือ The Circus มอิีทธิพลตอความคิดของเคนสในการเขียนหนังสือ
เร่ือง The General Theory มากนอยเพยีงใด จากการศึกษาของพะตินกินพบวา นักเศรษฐศาสตร
หนุมสาวกลุมนี้ มิไดมีบทบาทในกระบวนการเขียน The General Theory มากดังที่ร่ํ าลือ (ดู
เชงิอรรถที่ 17) ในขณะที่ชุมปเตอรกลาวอางวา ริชารด คาหนควรจะไดช่ือเปนผูเขียน The General 
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Theory รวมกับเคนส20 ประเด็นดังกลาวนี้มีการอภิปรายอยางกวางขวางและตรงไปตรงมา 
ใน Patinkin and Leith (1977 : 80-87)

เคนสไมเพียงแตอาศัยกลุม The Circus ในการแลกเปลี่ยนความคิดเทานั้น หากทวา
ยังอาศัยกลุมดังกลาวนี้เปนฐานสนับสนุนในการโจมตีสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกอีกดวย และ 
ดงัทีเ่ปนที่ทราบกันดีวา ตัวแทนของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกที่เปนเปาแหงการโจมตีของเคนส
นัน้กม็ใิชใครอื่น หากแตเปนอาจารยแหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจดวยกันเอง ซ่ึงก็คือ อารเธอร พิกกู 
(Arthur Cecil Pigou) และเดนนิส โรเบิรตสัน (Dennis H. Robertson) นั่นเอง เอกสารชั้นตน 
ที่ตีพิมพใน The Collected Writings of John Maynard Keynes  เลมที่ 13 และ 14 ชวยใหขอมูล 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางมาก ผูที่เคยศึกษาชีวประวัติของเคนสยอมทราบดีวา เคนสมิได 
มีการศึกษาอบรมอยางเปนทางการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมากอน หากแตสํ าเร็จการศึกษา          
ระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร และเริ่มสนใจศึกษาเศรษฐศาสตรในปสุดทายที่ศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้นเอง โดยการศึกษาดวยตนเองและฟงการบรรยายของอัลเฟรด  
มารแชลล (Alfred Marshall) และอารเธอร พิกกู แนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก 
จงึถูกปลกูฝงอยูในระบบความคิดของเคนส แตแลวสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกก็กลับกลายเปนเปา
แหงการโจมตีใน The General Theory ทั้งเคนสเองก็ไมละเวนที่จะไมโจมตีมารแชลล พิกกู 
สาวกผูซ่ือสัตยของมารแชลลยอมอดรนทนมิได จนตองออกมาปกปองมารแชลลอยางสุดฤทธิ์ พิกกู
ลงมือเขียนบทวิจารณหนังสือ The General Theory ของเคนสดวยตนเอง21 การโตตอบเปนไป 
อยางเผ็ดรอน ทั้งพิกกูเองก็ตองแสวงหาเหตุผลเพื่อตอบโตขอโจมตีของเคนส ดังนั้น Pigou (1941)
จึงเขียนขึ้นเพื่อปกปองทฤษฎีและแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก แนวความคิด 
วาดวย Real Balance Effect หรือที่รูจักกันทั่วไปวา Pigou Effect ปรากฏครั้งแรกในงานชิ้นนี้  
แมวาทั้งเคนสและพิกกูตางก็เปนอาจารยในสังกัด King’s College แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 
ดวยกัน แตความขัดแยงทางความคิดทํ าใหความสัมพันธระหวางคนทั้งสองเริ่มหางเหิน ประเด็น 
ที่วา เคนสไดใหความเปนธรรมแกพิกกูหรือไม กลับเปนเรื่องที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่ง หลายคน 
มีความรูสึกวา เคนสนาจะนํ าเสนอทฤษฎีของตนได โดยไมจํ าตองโจมตีพิกกูและโรเบิรตสัน  
บางกม็ีความเห็นวา เคนสโจมตีพิกกูอยางไมเปนธรรมนัก22 แตในทัศนะของสาวกของเคนส การ
โจมตีพิกกูและโรเบิรตสันเปนเรื่องที่  มิอาจหลีกเลี่ยงได E.A.G. Robinson (1968) เคยกลาวถึง 
ความสัมพันธระหวางพิกกูกับเคนส แตก็ยังไมละเอียดและมิไดใหภาพชัดเจนเทากับงานเขียน 
ในระยะหลัง23    ออสตนิ โรบินสันยํ้ าอยูเสมอวา ความสัมพันธระหวางเคนสกับพิกกูมิไดตึงเครียด
มากอยางที่ร่ํ าลือกัน การที่เคนสโจมตีพิกกูและโรเบิรตสันยอมมีผลเสมือนหนึ่งการวิจารณตนเอง 
ทั้งนี้เพราะเหตุวา กอนยุค The General Theory เคนสก็มีความคิดไมแตกตางจากสํ านัก 
เศรษฐศาสตรคลาสสิก ทั้งในการชี้ใหเห็นวา ทฤษฎีและแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตร
คลาสสิกมีขอผิดพลาดอยางไร ก็ยอมตองมีการอางอิง และเคนสก็เลือกที่จะอางอิงงานของพิกกู24
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อยางไรก็ตาม กาลเวลาไดชวยลบลางความขัดแยงระหวางคนทั้งสอง เมื่อเคนสถึงแกกรรมในป ค.ศ. 
1946 พกิกกูล็งมือเขียนชีวประวัติของเคนสเอง ดังปรากฏใน Pigou (1946)  และตอมาในป ค.ศ. 
1949 พกิกขูอบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจอีกครั้งหนึ่งทั้งๆ ที่ปลดเกษียณแลว (ขณะนั้นพิกกู
อาย ุ72 ป)  คํ าบรรยายดังกลาวนี้ ตอมาไดตีพิมพเปน Pigou (1950)  พกิกูยอมรับตอสาธารณชนวา 
ตนเพิง่จะเขาใจประเด็นขอถกเถียงตางๆ ของเคนสใน The General Theory และยอมรับอีกดวยวา 
บทวิจารณหนังสือ The General Theory ซ่ึงพกิกูเขียนไปตีพิมพใน Economica นัน้ รุนแรงเกินไป

สาระสํ าคัญสวนหนึ่งของ The General Theory กค็อื เคนสไดช้ีใหเห็นวา ดุลยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจมิไดเปนดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา (Full-employment equilibrium) 
เสมอไป โดยที่อาจมีชองวางแหงภาวะเงินฝด (deflationary gap) หรือชองวางแหงภาวะเงินเฟอ 
(inflationary gap) การที่ระบบเศรษฐกิจจะอยู ในดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตราไดนั้น 
มกัเปนกรณีพิเศษเทานั้น ทั้งเคนสก็ไมเชื่อวา กลไกราคาจะสามารถทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการชักนํ าใหระบบเศรษฐกิจเขาสูดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา ความไรประสิทธิภาพของ 
กลไกราคานี้ เองนับเปนเหตุผลประการสํ าคัญที่สนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาทในการรักษา 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การที่เคนสสนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นนี้เอง 
ทํ าใหมีผูโจมตีวา เคนสมีแนวความคิดแบบสังคมนิยม บางคนไปไกลถึงกับกลาวหาวาเคนส 
เปนมารกซิสต25 เอกสารชั้นตนที่ตีพิมพใน The Collected Writings of John Maynard Keynes  
ไดชวยเอื้ออํ านวยความสะดวกในการตรวจสอบแนวความคิดพื้นฐานของเคนส และบัดนี้เปนที่
ประจกัษชัดวา เคนสเปนเพียงปญญาชนเสรีนิยม26 ในเอกสารหลายตอหลายช้ิน เคนสไดกลาวถึง
พวกมารกซิสตอยางเยาะหยันและถากถาง ทั้งไมมีมารกซิสตคนใดที่สนิทชิดเชื้อกับเคนส ในกลุม 
The Circus ซ่ึงสนทิกับเคนสเองนั้น เวลานั้นก็ยังไมมีใครที่เปนมารกซิสต โจน โรบินสัน เพิ่งจะ
กลายเปนมารกซิสตในภายหลัง สวนเปยโร สราฟฟา นั้นเพียงแตสนใจศึกษาลัทธิมารกซิสม27

ในการวิเคราะหบทบาทของเคนสในดานตางๆ งานศึกษาชีวประวัติของเคนส 
ที่ปรากฏสูบรรณพิภพกอนป ค.ศ. 1970 มักจะละเลยบทบาทของเคนสในฐานะที่เปนอาจารย
มหาวทิยาลยั แตนับตั้งแตป ค.ศ. 1970  เปนตน มีขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยลูกศิษยของเคนส 4 คน 
คือ พลัมปเตอร (A.F.W. Plumptre)28 โรเบิรต ไบรส (Robert B. Bryce) วอลเตอร ซาลานต (Walter 
S. Salant) และลอรี่ ทารชิส (Lorie Tarshis)29 นอกจากนี้ บันทึกที่บรรดาลูกศิษยจดจากการบรรยาย
ในชัน้เรยีนของเคนส ก็กลายเปนเอกสารสํ าคัญที่ใชในการศึกษาพัฒนาการทางความคิดของเคนส30

สถาบันการศึกษาบางแหงเริ่มจัดเก็บเอกสารประเภทนี้ อาทิเชน บันทึกการบรรยายของเคนส  
ซ่ึงจดโดยโรเบิรต ไบรส จัดเก็บไว ณ Carleton University เปนตน

เคนสแตงงานกับนางลิเดีย โลโปโกวา (Lydia Lopolova) นกัเตนบัลเลตชาวรัสเซีย
ใน ค.ศ. 1925 โดยที่ไดอยูกินดวยกันหลายปกอนที่จะแตงงาน ทั้งคูครองชีวิตสมรสจวบจนเคนส 
ถึงแกกรรมใน ค.ศ. 1946 แตเดิมนั้นเราไมสูไดรูจักลิเดีย โลโปโกวามากนัก เราไมทราบวา  
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นางมีความสํ าคัญและบทบาทมากนอยเพียงใดตอชีวิตและงานของเคนส แมวาบัดนี้จะมีขอเขียน
ของไมโล เคนส31 และริชารด บักเกิล32 ซ่ึงชวยใหความกระจางเกี่ยวกับเรื่องนี้บาง แตขอที่ยัง 
ไมกระจางชัดก็คือ ลิเดียมีชีวิตสมรสอยูไดอยางไรตลอดระยะเวลาที่เคนสมีชีวิตรักสองเพศ

3. วาดวยบลูมสเบอรี่
บลูมสเบอรี่ (Bloomsbury) เปนชื่อตํ าบลหนึ่งในมหานครลอนดอน ตํ าบลนี้ 

เกิดมีช่ือเสียงขึ้นมา เพราะเหตุที่เปนที่ชุมนุมของปญญาชนในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 และ 
ดวยเหตุดังนั้นปญญาชนกลุมดังกลาวนี้จึงมีช่ือเรียกวา “กลุมบลูมสเบอรี่” (Bloomsbury Group)

เร่ืองราวของกลุมบลูมสเบอรี่กระจัดกระจายอยูตามหนังสือบันทึกความทรงจํ า 
ตลอดจนชีวประวัติของปญญาชนกลุมนี้ หนังสือที่กลาวถึงกลุมบลูมสเบอรี่อยางไดเนื้อไดหนัง 
มากที่สุด คือ Bell (1968) พฒันาการของกลุมบลูมสเบอรี่อาจจํ าแนกออกเปน 3 ขั้นตอน คือ

พัฒนาการขั้นที่หนึ่ง กลุมบลูมสเบอรี่ถือกํ าเนิดในฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1899  
ณ วิทยาลัยตรีนิติ (Trinity College) มหาวทิยาลัยเคมบริดจ ผูที่เปนแกนนํ าของกลุมบลูมสเบอรี่ 
ในระยะแรกลวนแตเปนนักศึกษาของสถาบันแหงนี้ อาทิเชน เลียวนารด วูลฟ (Leonard Woolf) 
ลิตตัน สเตรชีย (Lytton Strachey) แซกสัน ซิดนีย-เทิรนเนอร (Saxon Sydney-Turner) โธบี้ สตีเฟน 
(Thoby Stephen) ไคลฟ เบลล (Clive Bell) เปนตน ตอมาจึงขยายตัวไปยังวิทยาลัยอ่ืนๆ  
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ พัฒนาการในขั้นนี้ยังมิไดมีการกอตั้งกลุ มอยางเปนตัวเปนตน  
หากแตเปนชวงเวลาแหงการสถาปนาความสัมพันธสวนบุคคลของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ในเวลา
ตอมา คนเหลานี้ไดพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามชุมนุมหรือสโมสรตางๆ ซ่ึงมีจํ านวน
นบัรอยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ แตที่สํ าคัญก็คือ Apostles’ Society ซ่ึงในเวลานั้นมี ยี.อี.มัวร (G.E. 
Moore) นกัปรชัญาคนสํ าคัญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 เปนผูนํ า ดังนั้นจึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ที่พบวา แกนนํ าของกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญไดรับอิทธิพลจากหนังสือเร่ือง Principia Ethica 
ของมัวร

พัฒนาการขั้นที่สอง โดยการชักนํ าของโธบี้ สตีเฟน บรรดาเพื่อนๆ ของโธบี้ตาง 
กไ็ดรูจักกับนองสาวของเขา 2 คน คือ วาเนสสา สตีเฟน (Vanessa Stephen) และ เวอรจิเนีย สตีเฟน 
(Virginia Stephen) เมื่อเซอรเลสลี่ สตีเฟน (Leslie Stephen) ผูบิดาถึงแกกรรมในป ค.ศ. 1904   
ครอบครัวสตีเฟนไดอพยพไปอยูบานเลขที่ 46 Gordon Square ตํ าบล Hyde Park Gate นคร 
ลอนดอน บรรดามิตรสหายของโธบี้ สตีเฟน จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ เมื่อลงไปลอนดอน  
กม็กัจะพบปะสนทนากัน ณ บานแหงนี้ ตอมาในป ค.ศ. 1906 โธบี้ สตีเฟนถึงแกกรรม และวาเน
สสา สตีเฟน แตงงานกับไคลฟ เบลล ทั้งคูยึดหัวหาดอยูที่ 46 Gordon Square สวนเวอรจิเนีย สตีเฟน
ยายไปอยู 21 Fitzroy Square จดุนีเ้องเปนหัวเล้ียวหัวตอของกํ าเนิดแหงกลุมบลูมสเบอรี่ เพราะ 
หลังจากนีไ้มนานนัก คนกลุมเดียวกันนี้ก็เร่ิมพากันมาตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูรอบตํ าบลบลูมสเบอรี่
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ในนครลอนดอน อาทิเชน ภายหลังจากที่เวอรจิเนีย สตีเฟนแตงงานกับเลียวนารด วูลฟแลว ก็ยายไป
อยูบานเลขที่ 52 Tavistock Square สวนบานเลขที่ 46 Gordon Square ถูกเคนสยึดครองไป  
กอนทีเ่คนสจะแตงงานกับลิเดีย โลโปโกวาในป ค.ศ. 1925 เคนสไดจัดการใหลิเดียอาศัยอยูในบาน
เลขที่ 41 Gordon Square สวนดันคัน แกรนด (Duncan Grant) จติรกรผูมีช่ือเสียงก็เปดสตูดิโออยูที่ 
8 Fitzroy Street เปนตน การที่ปญญาชนกลุมนี้ตั้งถ่ินฐานบานเรือนรอบๆ ตํ าบลบลูมสเบอรี่นี้เอง 
เปนสาเหตุใหไดรับการขนานนามวา “กลุมบลูมสเบอรี่”

พัฒนาการขั้นที่สาม สมาชกิในกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญเปนนักคิด นักเขียนและ
จิตรกร นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของแตละคนแลว คนเหลานี้มักมีงานเขียนวิจารณ
หนังสือ วิจารณงานศิลปะ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสังคมและการเมือง อิทธิพล 
ทางดานวัฒนธรรมของกลุมบลูมสเบอรี่ยังไมปรากฏ จวบจนกระทั่งป ค.ศ. 1910 เมื่อโรเจอร ฟราย 
(Reger Fry) จดัใหมีการแสดงภาพเขียนยุค Post-Impressionist ขึน้เปนครั้งแรก ณ Grafton Gallery
นับเปนครั้งแรกที่ชาวอังกฤษไดชมผลงานของเซซัง (Cezanne) มาติสส (Matisse) ปกัสโซ 
(Picasso) โกแกง (Gauguin) แวนโกะ (Van Gogh) ฯลฯ งานแสดงภาพเขียนดังกลาวนี้กอใหเกิด 
การวิพากษวิจารณเปนอันมาก  ภายหลังจากป ค.ศ. 1910  ผลงานของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ 
เร่ิมมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและความคิดของชาวอังกฤษ ไมวาจะเปนงานแสดงศิลปะจากภาคพื้น 
ยโุรป งานจิตรกรรมของไคลฟ เบลล, วาเสสา เบลล และดันคัน แกรนต งานเขียนนวนิยายของ 
เวอรจิเนีย วูลฟ และมอรแกน ฟอรสเตอร (E.M. Forster) งานเขียนทางประวัติศาสตร 
และวรรณกรรมของลิตตัน สเตรชีย ตลอดจนงานเขียนทางเศรษฐศาสตร และการเมืองของเคนส

เมื่อพิจารณาพัฒนาการของกลุมบลูมสเบอรี่ เราอาจกลาวไดวา กลุมบลูมสเบอรี่ 
มลัีกษณะเปนกลุม ‘สภากาแฟ’ ชุมนมุหรือชมรมที่มีลักษณะเปน ‘สภากาแฟ’ นัน้ มอียูดารดาษใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ Apostles’ Society ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของกลุมบลูมสเบอรี่ก็มีลักษณะ 
เปนชุมนุมดังกลาวนี้ เพียงแตเปนชุมนุมที่ไมเปดเผย และมีการกลั่นกรองสมาชิกอยางเขมงวด  
แกนนํ าในเวลาตอมาของกลุมบลูมสเบอรี่บางคนไมเคยไดรับเลือกเปนสมาชิกของชุมนุมดังกลาวนี้ 
ดงัเชนโธบี้ สตีเฟน และไคลฟ เบลล เปนตน สามสิบหาปหลังจากที่ไดรับเลือกเปนสมาชิกของ 
Apostles’ Society เคนสไดกลาวถึงตัวอยางของหัวขอการอภิปรายใน ‘สภากาแฟ’ แหงนี้ไวดังนี้

“…If A was in love with B and believed that B reciprocated his feelings, whereas 
in fact B did not, but was in love with C, the state of affairs was certainly not so good as it would 
have been if A had been right, but was it worse or better than it would become if A discovered his 
mistake?  If A was in love with B under a misapprehension as to B’s qualities, was this better or 
worse than A’s not being in love at all?….Were all truths equally good to pursue and 
contemplate…..”33
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เมื่อกลุมบลูมสเบอรี่ยายฐานจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจไปสูมหานครลอนดอน 
‘สภากาแฟ’ ยังคงเปนกิจกรรมหลัก หัวขอการอภิปรายมีปริมณฑลอันกวางขวาง ครอบคลุม 
ทัง้ปรชัญา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง และเรื่องอื่นๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ
งานวรรณกรรมและงานศิลปะของสมาชิกในกลุมมีอยูอยางตอเนื่อง ในบางกรณี การวิพากษวิจารณ
ปรากฏในรูปของขอเขียนตีพิมพในหนาหนังสือพิมพและนิตยสารรายคาบจนเปนที่กลาวหากันวา 
คนในกลุมบลูมสเบอรี่มีแนวโนมที่จะเชียรกันเอง หรือยกยองผลงานของสมาชิกในกลุมเดียวกัน
เกนิกวาที่ควร แต Bell (1968 : 60-63)34 พยายามพสูิจนใหเห็นวา ขอกลาวหาดังกลาวนี้ไมมีมูล 
แหงความเปนจริง ดวยการชี้ใหเห็นวา ไคลฟ เบลล มิไดยกยองงานจิตรกรรมของโรเจอร ฟราย 
และเวอรจิเนีย วูลฟ

โดยเหตุที่กิจกรรมของกลุมบลูมสเบอรี่ที่มีอิทธิพลตอสังคมอังกฤษโดยทั่วไป
ประกอบดวยงานเขียนและงานศิลปะ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  
จงึใหคํ านิยามคํ าวา Bloomsbury ไวดังนี้35

Bloomsbury
A school of writers and aesthetes living in or associated with

 Bloomsbury that flourished in the early 20th century; a member
 of this school.
การที่ช่ือกลุมบลูมสเบอรี่มีความสํ าคัญมากพอที่จะปรากฏในพจนานุกรมไดเชนนี้ ยอมสะทอน 
ใหเห็นถึงอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมและความคิดของกลุมดังกลาวนี้ไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม 
การตราชื่อกลุมบลูมสเบอรี่วาเปน ‘สํ านักนักเขียนและศิลปาการ’ นั้น อาจไมเปนที่ยอมรับ 
ของสมาชิกกลุมดังกลาวนี้ ดังที่เลียวนารด วูลฟไดเคยกลาววา กลุมบลูมสเบอรี่เปนเพียงกลุม 
มิตรสหายเทานั้น36 แมวาสมาชิกกลุมนี้จะมีปรัชญาพื้นฐานบางประการเหมือนกัน และมีความคิด
เหน็ที่ตรงกันในบางเรื่อง ดังที่ Bell (1968 : 63) กลาววา หากตองการศึกษาความคิดของกลุม 
บลูมสเบอรี่ จะตองศึกษางานเขียนของสมาชิกกลุมนี้อยางนอย 4 เร่ือง คือ

(1) John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace (1919).
(2) Clive Bell, Civillisation.
(3) Virginia Woolf, Orlando (1928).
(4) Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929).

กระนัน้กต็าม  ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ก็หาไดมีเอกภาพแตประการ
ใดไม ความแตกตางทางดานความคิดระหวางบุคคลยังคงมีอยูตามปกติวิสัย แมในประเด็นหลักๆ 
ดังเชนการคัดคานกรณีที่อังกฤษเขารวมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็ยังมิไดมีความเห็นชนิด 
เปนอนัหนึ่งอันเดียวกัน จริงอยู สมาชิกสวนใหญของกลุมบลูมสเบอรี่ประกาศสนับสนุนหลักการ
สันติวิธี (Pacificism) และตอตานการทํ าสงคราม และดวยสํ านึกทางมโนธรรม จึงปฏิเสธ 
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ทีจ่ะถูกเกณฑทหารเพื่อทํ าสงคราม (conscientious objector) แตกระนั้นก็ตาม เหตุผลที่ใชในการ
ตอตานสงครามก็ยังแตกตางกันไปตามตัวบุคคล มิหนํ าซํ้ าสมาชิกบางคนก็ยังคงทํ างานรับใชรัฐบาล
ผูประกาศสงคราม ดังเชนเคนสเปนอาทิ

ลักษณะรวมกันบางประการของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ก็คือ สมาชิกสวนใหญ
ของปญญาชนกลุมนี้มาจากครอบครัวชนชั้นกลางไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจเปนสวนใหญ และไดรับอิทธิพลไมโดยตรงก็โดยออมจากปรัชญาของ ยี.อี.มัวร (G.E. 
Moore) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากหนังสือเร่ือง Principia Ethica อิทธิพลดังกลาวนี้ไดปรากฏตอมา 
ในวถีิการดํ ารงชีวิต งานเขียน และงานศิลปะตางๆ ปรัชญาเสรีนิยมถูกฝงรากลึกในระบบความคิด
ของคนกลุมนี้ การไมยึดถือจารีตประเพณีดั้งเดิมอันลาสมัยนับเปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่ง 
ของกลุมบลูมสเบอรี่ การเรียกรองความเสมอภาคแหงสิทธิระหวางบุรุษกับสตรีปรากฏในงานเขียน
ของปญญาชนกลุมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายของเวอรจิเนีย วูลฟ ปรัชญาพื้นฐานเหลานี้ปรากฏ
ใหเหน็จากเสรภีาพในการแตงกาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกเพศหญิง) เสรีภาพในการสนทนาและ
การแลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนความสัมพันธระหวางหญิงกับชาย พฤติกรรมตางๆ เหลานี้ 
มสีวนสะเทือนระบบคุณคาในสังคมอังกฤษในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 อยูไมนอย

พฤติกรรมในเรื่อง ‘รักเสรี’ ในหมูสมาชิกของกลุมบลูมสเบอรี่ นับเปนเรื่องที่มี 
การกลาวขวัญและวิพากษวิจารณกันอยางมาก เสรีภาพทางเพศและการรักรวมเพศเปนพฤติกรรม
ตองหาม ตามบรรทัดฐานของสังคมอังกฤษในขณะนั้น แตพฤติกรรมในเรื่องนี้กลับเปน 
ปรากฏการณทั่วไปในกลุมบลูมสเบอรี่ พฤติกรรมรักรวมเพศเปนมรดกตกทอดจากชีวิตนักศึกษา 
ในมหาวทิยาลัยเคมบริดจ และในบางกรณีสืบทอดจากโรงเรียนกินนอนระดับมัธยมศึกษา Apostles’ 
Society ในวิทยาลัยตรีนิติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่สมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ 
ไดรูจักกัน ก็ประกอบดวยสมาชิกที่เปนโฮโมเซ็กชวล (homo-sexual) เปนสวนใหญ บันทึก 
ความทรงจํ าและจดหมายติดตอระหวางสมาชิกในกลุมบลูมสเบอรี่ที่เพิ่งเปดเผยในชั้นหลัง ชวยให
เราทราบวา ผูมีพฤติกรรมรวมเพศในกลุมบลูมสเบอรี่ มีอาทิเชน จอหน เมยนารด เคนส, ลิตตัน 
สเตรชยี, ดันคัน แกรนต เปนตน สวนเวอรจิเนีย สตีเฟน ก็เคยหลงรักวาเนสสา สตีเฟน พี่สาว 
เยี่ยงชูสาว อารมณอันออนไหวและความวาเหวแหงชีวิต ทํ าใหคร้ังหนึ่งมิตรสหายพากันชักจูงให
เธอมชีีวิตคูกับลิตตัน สเตรชีย แตความพยายามดังกลาวนี้ก็ตองลมเหลว ในเมื่อสเตรชียเปนคนรัก
รวมเพศ อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่เลียนารด วูลฟกลับมาจากการปฏิบัติราชการในศรีลังกา เวอรจิ
เนยี สตเีฟนก็เลือกที่จะลงเอยอยูกับวูลฟ สวนวาเนสสา สตีเฟน เมื่อมีลูกกับไคลฟ เบลลไดสองคน37

กแ็ยกกนัอยูนานถึง 14 ป ในระหวางนั้น วาเนสสาครองชีวิตรักอยูกับดันคัน แกรนต ผูซ่ึงครั้งหนึ่ง
เคยเปนชูรักของเคนส ทั้งสองมีลูกสาวดวยกันหนึ่งคน คือ แองเจลิกา เบลล (Angelica Bell) เดวิด 
การเนตต (David Garnett) นักเขียนผูเปนสมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุมบลูมสเบอรี่ซ่ึงเคยหลงรัก 
วาเนสสา สตเีฟน ตั้งแตสมัยที่ทั้งคูยังมีวัยหนุมสาว เมื่อผิดหวังจากวาเนสสา ก็รอคอยจนไดแตงงาน
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กบัแองเจลิกา อยางไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาผานไป ผูที่เคยมีพฤติกรรมรักรวมเพศก็เร่ิมมีพฤติกรรม
ทางเพศตามปกติตามบรรทัดฐานของสังคม ไมวาจะเปนเคนส, สเตรชีย และแกรนต

4. เคนสกับบลูมสเบอรี่
Crabtree and Thirlwall (1980) เปนรายงานการสัมมนาเรื่อง “Keynes and The 

Bloomsbury Group” ซ่ึงวทิยาลยัเคนสแหงมหาวิทยาลัยเคนทจัดขึ้นในป ค.ศ. 1978 นับเปน Keynes 
Seminar คร้ังทีส่ี่ บทความที่นํ าเสนอในการสัมมนาครั้งนี้มีอยู 4 เร่ืองดวยกัน คือ

1. Derek Crabtree, “Camgridge Intellectual Currents of 1900”
2. Richard Shone, “A General Account of the Bloomsbury Group”
3. Raymond Williams, “The Significance of Bloomsbury as a Social and 

Cultural Group”
4. Quentin Bell, “Recollections and Reflections on Maynard Keynes”
บทความคิดของดิเรก แครบทรีกลาวถึงกระแสความเคลื่อนไหวและความกาวหนา

ทางวิชาการ ทั้งในดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 
ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจบรรยากาศอันกอกํ าเนิดกลุมบลูมสเบอรี่ บทความ
ของ ริชารด โชน กลาวถึงความเปนมาของกลุมบลูมสเบอรี่โดยทั่วไป (โชนเปนเพื่อนสนิทของ    
ดันคัน แกรนต ซ่ึงเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมบลูมสเบอรี่) ศาสตราจารยเรยมอนด วิลเล่ียมส 
วิเคราะหกลุมบลูมสเบอรี่ในฐานะที่เปนกลุมทางสังคมและวัฒนธรรม สวนศาสตราจารยเควนติน 
เบลล ฟนความหลังเกี่ยวกับเคนสในฐานะผูที่เคยใกลชิดมากอน ในจํ านวนผูนํ าเสนอบทความ 
ในการสัมมนาทั้งสี่คนนี้ เปนผูที่มีความสัมพันธกับสมาชิกกับกลุมบลูมสเบอรี่ถึง 2 คน คือ ริชารด 
โชน  และเควนติน เบลล  กระนั้นก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ Crabtree and Thirlwall (1980)  
ทัง้เลมแลว คอนขางนาผิดหวัง ทั้งนี้เพราะเหตุวา ไมมีบทความหนึ่งบทความใดในหนังสือเลมนี้ 
ที่กลาวถึงบทบาทเคนสในกลุมบลูมสเบอรี่และความสัมพันธระหวางเคนสกับกลุมบลูมสเบอรี่ 
โดยตรง บทความของแครบทรีเพียงแตใหภูมิหลังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ บทความของโชน
และวิลเล่ียมสกลาวถึงกลุมบลูมสเบอรี่โดยทั่วไป โดยมิไดเนนประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวาง
เคนสกับกลุมดังกลาวนี้ สวนบทความของเบลลนํ าเสนอภาพของเคนสจากทัศนะของผูเขียน ดังนั้น 
กลาวโดยสวนรวมแลว เนื้อหาของหนังสือไมสูตรงกับชื่อหนังสือนัก

หากพจิารณาในแงของขอมูล อาจกลาวไดวา Crabtree and Thirlwall (1980)  
มไิดน ําเสนอขอมูลใหม ไมวาจะเกี่ยวกับเคนหรือกลุมบลูมสเบอรี่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา มีการ 
ตีพิมพบันทึกความทรงจํ าและจดหมายโตตอบของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่มากอนแลวจํ านวนมาก 
นอกจากนี้ การจัดพิมพหนังสือชุด The Collected Writings of John Maynard Keynes กช็วยใหได
ขอมลูเกี่ยวกับเคนสเพิ่มขึ้นเปนอันมาก อยางไรก็ตาม จุดเดนของ Crabtree and Thirlwall (1980)
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อยูที่บทความของศาสตราจารยเรยมอนด วิลเล่ียมส ซ่ึงวิเคราะหกลุมบลูมสเบอรี่ในฐานะกลุม 
ทางสงัคมและวัฒนธรรม โดยช้ีใหเห็นวา กลุมบลูมสเบอรี่เปนกลุมชนชั้นสูงซึ่งมีความคิด ‘ขบถ’
ตอสังคม ไมยึดติดในรูปแบบและจารีตประเพณีดั้งเดิม แตยึดมั่นในเสรีภาพแหงความคิดและ 
การแสดงออกซึ่งความคิด โดยใชทวงทํ านองที่เปดเผยและตรงไปตรงมา จนในบางครั้งดูประหนึ่ง
วาหยาบคาย ลักษณะสํ าคัญประการหนึ่งของกลุมดังกลาวนี้ก็คือ การมีความสํ านึกตอสังคม (Social 
conscience) โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ การมีความเอื้ออาทรตอกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม และเพื่อ 
ที่จะชวยเกื้อกูลกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม จํ าเปนตองมีการปฏิรูปอยางเปนระบบในระดับกลุม
ชนชั้นสูง ซ่ึงครอบงํ าสังคมนั้นอยู การเปน ‘ขบถ’ ตอชนช้ันสูง ซ่ึงครอบงํ าสังคมจึงเปนพฤติกรรม
ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ปรากฏการณดังกลาวนี้แสดงออกในรูปของการปฏิเสธรูปแบบและ  
จารตีประเพณดีั้งเดิม ตลอดจนการวิพากษวิจารณและเยาะเยยถากถางระบบความคิดของกลุมชนชั้น
สูงเหลานัน้ แตขณะเดียวกันก็พยายามสื่อความคิดไปสูกลุมชนชั้นตํ่ าผูเสียเปรียบในสังคม รูปแบบ
ของกลุมบลูมสเบอรี่มิไดเพิ่งเกิดขึ้น หากแตมีพัฒนาการในประวัติศาสตร ในปลายคริสตศตวรรษ 
ที ่ 18 ไดเคยมีกลุมของวิลเล่ียม ก็อดวิน (William Godwin) และในกลางคริสตศตวรรษที่ 19  
ก็มีกลุม Pre-Raphaelite Brotherhood เปนตน

จอหน เมยนารด เคนส เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจในฤดูใบไมรวงป         
ค.ศ. 1902 ในภาคการศึกษาแรกนั้นเอง เขาก็เร่ิมมีความสัมพันธกับแกนนํ าในเวลาตอมาของ 
กลุมบลูมสเบอรี่ ลิตตัน สเตรชีย และเลียวนารด วูลฟ ไดพาเขาไปทํ าความรูจักกับ ยี.อี.มัวร   
และตอมาในป ค.ศ. 1903 เคนสก็ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกของ Apostles’ Society ซ่ึงมีมัวรเปนผูนํ า 
ดวยเหตุนี้เองปรัชญาของมัวรจึงมีอิทธิพลตอวิถีการดํ าเนินชีวิตและระบบความคิดของเคนส  
เคนสพยายามสลัดแอกจากปรัชญาของมัวร38 การเขาเปนสมาชิก Apostles’ Society ท ําใหเคนส 
มีความสัมพันธอันสนิทแนบแนนกับกลุมที่เปนหัวใจของกลุมบลูมสเบอรี่ในเวลาตอมา อยางไรก็
ตาม ดังไดกลาวแลววา สมาชิกสวนใหญของ Apostles’ Society เปนพวกรักรวมเพศ  ความสัมพันธ
ระหวางเคนสกับสมาชิกชุมนุมดังกลาวนี้จึงมิไดมีเฉพาะแตกิจกรรมทางปญญาเทานั้น หากทวา 
ยังมีความสัมพันธทางเพศอีกดวย เราไมทราบแนชัดวา เคนสเร่ิมมีพฤติกรรมรักรวมเพศเมื่อไร  
แตในขณะที่เปนสมาชิก Apostles’ Society อยูนัน้ มีหลักฐานปรากฏแนชัดวา เคนสและสเตรชีย
ตางแยงชิงที่จะไดอารเธอร ฮอบเฮาส (Arthur Hobhouse) เปนคูรัก ซ่ึงปรากฏวาเคนสเปนฝายชนะ 
สเตรชยีตองผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสูญเสียดันคัน แกรนต ผูเปนทั้งญาติและมิตรสนิทใหแกเคนส 
แกรนตเปน ‘คูรัก’ ของเคนสอยูเปนเวลานาน ความสัมพันธทางเพศระหวางคนทั้งสองเพิ่งจะเลิกรา
ไป เมือ่แกรนตไปอยูกินกับวาเนสสา เบลล  และเคนสแตงงานกับลิเดีย โลโปโกวา39

ดังไดกลาวแลววา สมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่มีพื้นฐานปรัชญาคลายคลึงกัน และมี
โลกทัศนไมแตกตางกันมากนัก ดวยเหตุนี้เองการเกาะกลุมจึงมีชีวิตยืนนาน อยางนอยที่สุดจนถึง
ประมาณป ค.ศ. 193840  หากเรายึดถือระบบการวิเคราะหของศาสตราจารยวิลเล่ียมส ซ่ึงมองกลุม  
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บลูมสเบอรี่ในฐานะที่เปนกลุมทางสังคมและวัฒนธรรม เราอาจถือไดวา เคนสเปนสมาชิกของ       
ชนชัน้สงู ซ่ึงไมพึงพอใจกลุมชนชั้นสูงที่ครอบงํ าสังคมอังกฤษอยูในขณะนั้น แตเคนสแตกตางจาก
ปญญาชนกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญ ซ่ึงเลือกที่จะอยูนอกวงราชการ ในขอที่วา เคนสเองกระโดด
เขาสูวงราชการโดยหวังที่จะปฏิรูประบบราชการ และเปลี่ยนแปลงนโยบายในดานตางๆไปใน 
ทิศทางที่พึงปรารถนา การปฏิวัติแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรของเคนสในสวนหนึ่ง  
ก็อาจตีความไดวาเปนปฏิกิริยาที่เคนสมีตอแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ครอบงํ า 
ขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังในขณะนั้น เคนสไมเพียงแตตองการปฏิรูปกลไก
ของรฐั ดวยการเขาสูระบบราชการเทานั้น หากเคนสยังพยายามที่จะสรางประชามติดวยการแสดง
ความคิดเห็นในหนาหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆอีกดวย แตการทํ างานรับใชราชการกลับทํ าให
ความสัมพันธระหวางเคนสกับสมาชิกอื่นๆของกลุมบลูมสเบอรี่เกิดความตึงเครียดเมื่อเกิดสงคราม
โลกครั้งที่หนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากปญญาชนกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญตอตานการทํ าสงคราม แตเคนส
กลับเปนจักรกลของรัฐบาลผูกระหายสงคราม (ในขณะนั้น เคนสชวยราชการอยูที่กระทรวง 
การคลัง) เคนสตองอดทนตอเสียงวิพากษวิจารณตลอดชวงเวลาแหงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  
เมื่อสงครามยุติลง เคนสไดรวมในคณะผูแทนของสหราชอาณาจักรในการเจรจาทํ าสนธิสัญญา 
สันติภาพ ณ นครปารีส แตเคนสเห็นวา ฝายสัมพันธมิตรเรียกรองผลประโยชนและเอาเปรียบ
ประเทศผู แพสงครามมากเกินไป จึงลาออกจากคณะผู แทนดังกลาวนี้ แรงกดดันจากเสียง 
วพิากษวจิารณและการเงิน ทํ าใหเคนสตองลมปวยดวยโรคประสาท ในป ค.ศ. 1919 หลังจากฟน
จากอาการโรคประสาท เคนสก็ลงมือเขียน The Economic Consequences of the Peace (1919) ซ่ึง
กลาวกันวาสะทอนจุดยืนของกลุมบลูมสเบอรี่41

เคนสมีปญหาความสัมพันธกับสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเคนส       
แตงงานกบัลิเดีย โลโปโกวา ในป ค.ศ. 1925 ในชั้นตน ลิเดียไมเพียงแตจะมีปญหาการพูดภาษา
อังกฤษเทานั้น หากทวายังมีปญหาโลกทัศนที่แตกตางจากสมาชิกกลุ มบลูมสเบอรี่อีกดวย  
ดังไดกลาวแลววา ปญญาชนกลุมบลูมสเบอรี่ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาของมัวรไมโดยตรง 
กโ็ดยออม โลกทัศนของคนเหลานี้จึงคลายคลึงกันซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญที่กระชับสัมพันธภาพระหวาง
คนเหลานี้ แตลิเดีย โลโปโกวา ไมเพียงแตจะปลอดพนจากปรัชญาของมัวร หากยังเติบโต 
จากสิ่งแวดลอมในสังคมที่แตกตางจากสังคมกลุมบลูมสเบอรี่เกือบโดยส้ินเชิง ความแตกตางทาง
ดานโลกทศันจึงเปนเหตุใหลิเดียยากที่จะแทรกตัวเขาสูกลุมบลูมสเบอรี่ได นอกจากนี้ สมาชิกกลุม 
บลูมสเบอรี่ยังมีเหตุที่จะไมพอใจลิเดียอีก 2 ขอ ขอที่หนึ่งก็คือ ชีวิตครอบครัวทํ าใหเคนสมีเวลาที่จะ
สุงสงิกบักลุมบลูมสเบอรี่นอยลง สวนอีกขอหนึ่งนั้นเกิดจากอุปนิสัยสวนตัวของลิเดียเอง ในขณะที่
สมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ชอบถกปญหาหนักสมอง แตลิเดียกลับชอบคุยเร่ืองเบาสมอง ในบางครั้ง 
ลิเดียจะสอดแทรกการสนทนาดวยเรื่องตลกโปกฮา ซ่ึงสรางความไมพอใจแกผูรวมการสนทนา 
ไมนอย  อยางไรก็ตาม  กาลเวลาไดชวยใหกลุมบลูมสเบอรี่เรียนรูที่จะยอมรับลิเดียในเวลาตอมา42
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กลุมบลูมสเบอรี่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางความคิดและโลกทัศนของเคนส 
โดยมิพักตองสงสัย ความคิดเห็นของเคนสที่ปรากฏในบทความตางๆ ที่เคนสเขียนใหบุคคล 
นอกวงการเศรษฐศาสตรอาน หลายตอหลายเรื่องเปนผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน
กลุมบลูมสเบอรี่ แตประเด็นที่ยังไมมีคํ าตอบอันชัดเจนก็คือ กลุมบลูมสเบอรี่มีบทบาทและอิทธิพล        
มากนอยเพียงไรตอพัฒนาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ตอพัฒนาการของ The General Theory
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37คือ จูเลี่ยน เบลล (Julian Bell) และ เควนติน เบลล (Quentin Bell).
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ถนนสายเศรษฐศาสตรและการเมืองของ จอหน เคนเนธ แกลเบรธ

หลายคนรูสึกผิดหวังกับปาฐกถาซึ่งสิ้นสุดลงในชวงแหงเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมง 
บางคนถึงกับกลาววา องคปาฐกเตรียมมาขายหนังสือมากกวาที่จะเตรียมมาแสดงปาฐกถา  
แตถึงอยางไรก็ตาม วงวิชาการแหงกรุงสยาม ซ่ึงไมเคยฟนจากความซบเซา (ดวยเหตุที่ไมเคยมียุค
แหงความรุงเรือง) ก็อดรูสึกกระตือรือรนมิได ที่ไดตอนรับศาสตราจารย จอหน เคนเนธ แกลเบรธ
(John Kenneth Galbraith) เมือ่ตนเดือนตุลาคม 2521

เพื่อนรวมอาชีพเปนจํ านวนมากไมยอมรับวา แกลเบรธเปนนักเศรษฐศาสตร  
ดวยเหตุเพียงวา งานเขียนของเขาปรากฏในหนาหนังสือพิมพมากกวาในวารสารทางวิชาการ  
และดวยเหตุเพียงวา หนังสือที่เขาเขียนนั้นมีลักษณะชาวบานอานได นักวิชาการอานดี โดยไมมี 
สูตรคณิตศาสตรยึกยืออันยากแกการเขาแตประการใด แตสํ าหรับผูที่นิยมชมชื่น ตางก็ยกยองวา           
แกลเบรธเปนนักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญแหงปรัตยุบันสมัย บางคนไปไกลถึงกับกลาววา แกลเบรธ
เปนผูปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ผูมีผลงานอันทางอิทธิพลไมยิ่งหยอนไปกวางาน 
ของอาดัม สมิธ (Adam Smith)  คารล มารกซ (Karl Marx) และจอหน เมยนารด เคนส (John 
Maynard Keynes)

ชวิีตยามเยาว
 จอหน เคนเนธ แกลเบรธ เกิดในป 2451 ณ หมูบานเกษตรกรแหงหนึ่งทางตอน
เหนือทะเลสาบอีริ (Lake Erie) แหงนครออนตาริโอ (Ontario) ประเทศคานาดา บิดามีเชื้อสายสกอต 
และหมูบานที่อยูนั้นก็ประกอบดวยผูมีเชื้อสายสกอตเกือบทั้งหมด บิดาของแกลเบรธมีอาชีพเปนครู 
แตตอมาไดเปลี่ยนอาชีพมาประกอบเกษตรกรรม แกลเบรธไดเขียนเลาชีวิตในวัยเด็กไวในหนังสือ
อัตชีวประวัติเร่ือง The Non-potable Scoth (Boston : Houghton Mifflin, 1964) และจากหนังสือ 
เลมนี้เองที่ชวยใหเราไดทราบวา แกลเบรธใชชีวิตใกลชิดผูเปนบิดามากเพียงใด ความใกลชิด 
ทํ าใหแกลเบรธไดรับถายทอดทัศนคติที่สํ าคัญอยางนอยสองเรื่อง ซ่ึงมีความสํ าคัญตอวิถีชีวิตของ
เขาในเวลาตอมา

ในประการแรก บิดาของแกลเบรธมีบทบาทสํ าคัญทางการเมืองในทองถ่ิน และ
พร่ํ าสอนบุตรใหเห็นวา การเลนการเมืองมิใชเร่ืองเสียหาย แกลเบรธไดติดตามบิดาไปในงานชุมนุม
ทางการเมอืงตั้งแตอายุ 6-8 ขวบ เขาไดเรียนรูการใชอารมณขันทางการเมืองจากบิดา ดังจะเห็นได
จากคํ าตอบของเขา เมื่อถูกถามวาทํ าไมจึงสนใจเลนการเมือง ซ่ึงเขาตอบวา “คณุพอของผมคิดวา  
-----------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือ   ปที่ 2 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2522)
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เราจํ าตองเลนการเมือง  เพราะรูปรางอันสูงใหญของเราจะสามารถชวยเปลี่ยนโลกตามที่เราตองการ
ได..” (แกลเบรธสูง 6 ฟุต 8 นิ้ว สวนบิดาของเขามีรูปรางสูงใหญพอๆ กัน) ความสนใจการเมือง 
ที่ ถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กดังกลาวนี้ ทํ าใหแกลเบรธเข าไปมีบทบาทในพรรคเดโมแครท  
ในเวลาตอมา

ในประการที่สอง บิดาของแกลเบรธจัดอยูในกลุมเสรีนิยม และความคิดแบบ 
เสรีนิยมไดถูกถายทอดไปสูแกลเบรธเปนอันมาก ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ทีแ่กลเบรธไดมีสวนเปนที่ปรึกษา และรางสุนทรพจนใหนายแอดไล สตีเวนสัน (Adlai Stevenson) 
ตัวแทนของกลุมเสรีนิยมที่พรรคเดโมแครทเลือกเปนผูสมัครแขงขันชิงตํ าแหนงประธานาธิบดี
อเมริกันในป 2495 และ 2499

การศึกษาในวัยเด็กของแกลเบรธเปนไปอยางกระทอนกระแทน เขาเขาโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยู ใกลหมูบาน ครูที่สอนสวนใหญตามถอยคํ าของแกลเบรธเปนสุภาพสตรีที่ 
ไมมีความรู ซ่ึงอยูในวัยรุนสาวที่กํ าลงรอคอยการแตงงาน แกลเบรธเขาโรงเรียนมัธยมดัตตัน 
(Dutton High School) เมือ่อายุ 10 ขวบ ที่นี่เขาไดพบครูใหญที่มีทัศนคติเปนปรปกษตอชาวสกอต 
ที่มีฐานะดี และตามคํ าบอกเลาของแกลเบรธ ครูคนนี้มักจะไมคอยรูเร่ืองรูราวในเรื่องที่กํ าลังสอน
มากนัก ในระหวางที่เรียนอยูที่โรงเรียนมัธยมดัตตันนี้เอง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้น ชีวิต 
ในโรงเรียนสวนหนึ่งจึงใชไปกับการฝกทหาร และในระหวางนี้ เขาก็ไดเรียนรูความขัดแยง 
ระหวาางชาวคานาดาเชื้อสายอังกฤษกับเชื้อสายสกอต พวกอังกฤษสวนใหญอาศัยอยูในตัวเมือง
และมีอาชีพคาขาย สวนพวกสกอตนั้นอยูในชนบทและประกอบเกษตรกรรม เมื่อสงครามโลก 
คร้ังทีห่นึง่สิ้นสุดลง พวกอังกฤษรวยเอาๆ สวนพวกสกอตจนลงๆ เกษตรกรเชื้อสายสกอตกลาวหา
วา พอคาอังกฤษใชนโยบาย ซ้ือถูก ขายแพง ปรากฏการณทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ไดมีอิทธิพลตอ
ความคิดของแกลเบรธ

จากโรงเรียนมัธยมดัตตัน แกลเบรธกาวเขาสูวิทยาลัยเกษตรกรรมแหงออนตาริโอ 
(Ontario College of Agriculture) ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยโทรอนโต 
(University of Toronto) ทีน่ีเ่ขาไดศึกษาวิชาสัตวบาล แตบรรยากาศทางวิชาการไมสูดีนัก เขาศึกษา
อยูที่สถาบันนี้จนถึงป 2473 จึงเดินทางไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียประเทศสหรัฐ
อเมริกา โดยไดรับทุนของมูลนิธิเกียนนินิ (Giannini Foundation of Agricultural Economics) ที่
เบิรกเลย เขาตองศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรตามขอผูกพันของทุนที่ไดรับ แกลเบรธเลา
ประสบการณในชวงนี้ไวในบทความเรื่อง “Berkeley in the Age of Innocence” ซ่ึงตีพิมพ 
ในวารสาร Atlantic (June 1969) และตอมารวบรวมพิมพไวในหนังสือช่ือ Economics, Peace and 
Laughter (Boston : Houghton Mifflin, 1971)

แมวาทุนที่ไดรับจะมีไมมากนัก แตเเกลเบรธก็มีความสุขกับการใชชีวิตในเมือง
เบริกเลย ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นทั่วโลกกํ าลังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ า (depression) เบิกรเลยอุดม
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สมบูรณดวยบรรยากาศทางวิชาการ ซ่ึงแตกตางจากออนตาริโออยางลิบลับ และที่สํ าคัญ 
กค็อื แกลเบรธไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนกับครูบาอาจารยที่มีความรู ซ่ึงมีสวนชวยสรางฉันทะทาง
วิชาการใหแกเขาอยางมาก อาจารยวิชาเศรษฐศาสตรที่มีอทิธิพลตอการพัฒนาความคิดของ 
แกลเบรธในชวงนี้ไดแก ลีโอ โรกิน (Leo Rogin) โรเบิรต เบรดี้ (Robert A. Brady) และ อีวอลด  
เกรเธอร (Ewald Grether)

กาวสูหอคอยงาชาง
ในปที่สามที่แกลเบรธอยู  เมืองเบิร กเลย   เขาก็ถูกสงไปชวยสอนหนังสือ 

ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่เมืองเดวิส (Davis) เขาเลาชีวิตในชวงนี้อยางตลกขบขันวา  
เขามีโอกาสเปนทั้งหัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร สาขาวิชา 
การบัญชี และสาขาวิชาการจัดการไรนา เพราะเขาเปนเพื่อนรวมงานเพียงคนเดียวของคณบดี  
เขาไดรับเงินไดถึงปละ 1,800 เหรียญอเมริกัน ดังนั้น จึงมีเงินออมสงกลับไปใหครอบครัว 
ในคานาดาสํ าหรับการศึกษาเลาเรียนของนองสาว ในป 2477 แกลเบรธก็ไดรับปริญญาเอก 
จากมหาวิทยาลัยคาลิฟอรเนีย และในปตอมา เขาก็อพยพไปอยูฟากตะวันออกของสหรัฐอเมริกา    
โดยรับตํ าแหนงอาจารยแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด

มหาวิทยาลัยฮาร วาร ดในเวลานั้นเต็มไปดวยนักเศรษฐศาสตรผู มี ช่ือเสียง 
บรรยากาศทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่เกาแกแหงนี้มีสวนกระตุนใหแกลเบรธขยายวงกรอบ
ทางวชิาการ จากเศรฐศาสตรการเกษตรไปสูเร่ืองอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐศาสตรมหภาค เวลา
นั้นปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ ายังเปนปญหาที่แกไมตก เพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตรเทาที่มีอยูไมเพียงพอ  
ทีจ่ะอธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้ ดังนั้น เมื่อจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) แหง
มหาวทิยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ เขียนหนังสือช่ือ The General Theory on Employment, 
Interest and Money ตพีมิพในป 2479 อันมีผลในการปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของ
สํ านักคลาสสิก (Classical Economics) ซ่ึงมอิีทธพิลในเวลานั้นโดยสิ้นเชิง จึงกอใหเกิดความตื่นเตน
ในหมูนักเศรษฐศาสตรเปนอยางมาก การปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรในครั้งนี้ เรียกกัน 
ในเวลาตอมาวา Keynesian Revolution ทฤษฎขีองเคนสถูกถายทอดจากเมืองเคมบริดจแหงประเทศ
อังกฤษไปสูเมืองเคมบริดจแหงมลรัฐแมสสาชูเซตต มหาวิทยาลัยฮารวารดเปนแกนนํ าที่เผยแพร
ทฤษฎีของเคนสในสหรัฐอเมริกา แกลเบรธเลาเรื่องนี้ไวในบทความเรื่อง “How Keynes Came to 
America” (ซ่ึงตีพิมพคร้ังแรกใน New York Times Book Review ฉบบัวันที่ 16 พฤษภาคม 2508)

ตามคํ าบอกเลาของแกลเบรธ บรรดาอาจารยวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัย     
ฮารวารดเวลานั้นสอนแตเศรษฐศาสตรของสํ านักคลาสสิกในตอนกลางวัน แตพอตกเย็นก็พากัน     
จับกลุมอภิปรายทฤษฎีของเคนส ผูนํ าในการอภิปรายและเผยแพรทฤษฎีของเคนส ก็คือ อัลวิน  
แฮนเสน (Alvin Hansen) และซียมัวร แฮรริส (Seymour Harris) แกลเบรธเองแมจะมิไดเปนแกนนํ า
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ในเรื่องนี้ แตก็ไดเดินทางไปอยูมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2479 นั้นเอง แกลเบรธใชเวลา 
อยูทีม่หาวทิยาลัยเคมบริดจหนึ่งปเศษ เพื่อศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของเคนส แมวาเขาจะมิได
พบปะกับเคนส แตจากการเสวนากับบรรดาสานุศิษยของเคนส แกลเบรธก็มั่นใจวา ทฤษฎีและ 
แนวความคิดของเคนสเปนการเดินสูแนวทางที่ถูกตอง

แตการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไมมีการตอตานคัดคานนั้น ไมเคยปรากฏใน 
ประวตัศิาสตรอารยธรรมแหงมนุษยชาติ ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ทฤษฎีของเคนส
ถูกวิพากษวิจารณอยางสาดเสียเทเสีย แตความขอนี้ก็มิไดเปนเหตุใหความกาวหนาทางวิชาการ 
หยดุชะงักลงแตประการใด บรรดานักเศรษฐศาสตร ‘หวักาวหนา’ ทัง้หลาย ไมวาจะเปนคนหนุม
อยางนายพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) หรือคนแกอยางอัลวิน แฮนเสน ไดตัดสินใจ 
แลววา เราจะฝาขามไป ในการพัฒนาทฤษฎีของเคนส เพื่อใชแกปญหาเศรษฐกิจในโลก 
แหงความเปนจริง ซ่ึงก็ประสบผลสํ าเร็จพอสมควร เพราะเพียงสามทศวรรษตอมา แมแต
ประธานาธิบดีนิกสันก็ยังประกาศวา ‘เวลานี้ เราทุกคนลวนแลวแตเปนสาวกของเคนส’ อยางไร 
กต็าม ในยุคหมอผีครองเมือง เมื่อลัทธิแมกคารธี (McCarthyism) มอิีทธิพลทางการเมืองในสหรัฐ
อเมริการะหวางป 2493-2497  (ดู โลกหนังสือ ฉบับเดือนตุลาคม 2521) บรรดาผูเผยแพรทฤษฎี 
ของเคนสในสหรัฐอเมริกาก็พลอยถูก ‘หางเครื่อง’ ไปดวย บางก็ถูกกลาวหาวาเปนซาย บางก็ 
ถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต แกลเบรธเองก็หาไดรอดพนจากเงื้อมมือของ ‘หมอผี’ ไม เพราะ 
เขาถูกกลาวหาวาเปน ‘หัวโจก’ กลุมสาวกของเคนสในสหรัฐอเมริกา ตัวการในการกลาวหา 
เปนองคการที่มีช่ือวา มลูนิธิเวริตัส (Veritas Foundation) ซ่ึงใหเงินอุดหนุนในการตีพิมพหนังสือ 
ช่ือ Keynes At Harvard หนงัสอืเลมนี้พยายามชี้ใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัย 
ฮารวารดเปนกระบอกเสียงของเคนสในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนขอเท็จจริงอันยากที่จะปฏิเสธได  
แตขอกลาวหาที่หนักขอก็คือ Keynesianism มคีวามหมายเทากับ Socialism, Marxism, Communism 
และ Fascism นักเศรษฐศาสตรหลายคนมองปรากฏการณดังกลาวนี้วาเปนลมหายใจเฮือกสุดทาย 
ที่จะปกปองทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักคลาสสิก แตการปกปองก็ใชวิธีการสกปรกอันสุด 
ที่จะพรรณนา แกลเบรธกลาววา ผูที่โจมตีทฤษฎีและแนวความคิดของเคนสมักจะไมเคยอานงาน
เขยีนของเคนส และกลาวตอไปวา ‘..มนัเหมือนกับการโจมตีวา หนังสือกามสูตรเปนหนังสือลามก 
ทั้งๆที่อานภาษาสันสกฤตไมออก..’ อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรฮารวารดที่โดน ‘หางเครื่อง’
ของการเมืองยุคหมอผีครองเมืองหนักกวาเพื่อน ก็คือ ล็อกลิน เคอรร่ี (Lauchlin Currie) เคอรร่ี 
เคยเปนอาจารยสอนหนังสืออยู ที่ฮารวารด แตมิไดรับการตอสัญญาจาง เพราะไมมีผลงาน 
ทางวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากเคอรร่ีไมสูสบายใจที่ตองสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักคลาสสิก 
เคอรร่ีครุนคิดถึงวิธีการแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ า และตามคํ าบอกเลาของแกลเบรธ แนวความคิด
ของเคอรร่ีคลายคลึงกับเคนสมาก เพียงแตไมสามารถประมวลเสนอการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
เทานั้น ตอมาเคอรร่ีไดเขารวมอยูในคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีรูสเวลท และมี
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บทบาทสํ าคัญในการประยุกตทฤษฎีและแนวความคิดของเคนสมาใชในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ

ในระหวางที่เพื่อนรวมงานที่ฮารวารดกํ าลังตื่นเตนกับงานเขียนของเคนสนั้นเอง 
แกลเบรธก็ไดรูจักกับโจเซฟ เคนเนดี้ จูเนียร (Joseph Kennedy, Jr.) พีช่ายคนโตของจอหน เคนเนดี้ 
แกลเบรธเริ่มสนิทสนมกับตระกูลเคนเนดี้นับแตนั้นมาและเปนเหตุใหไดเปนที่ปรึกษาของ 
จอหน เคนเนดี้ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพื่อตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันในเวลาตอมา  
ในระยะเวลาไลเล่ียกับที่แกลเบรธเริ่มสนิทสนมกับโจเซฟ  เคนเนดี้นี้เอง เขาก็ไดพบและแตงงาน 
กบัแคทเธอรีน แอตวอเตอร (Catherine Atwater) ผูซ่ึงในเวลาตอมาไดดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย
วชิาภาษาเยอรมัน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ

หัวเล้ียวหัวตอแหงชีวิต
ดังไดกลาวแลววา แมพื้นฐานทางการศึกษาของแกลเบรธจะเนนหนักทางดาน

เศรษฐศาสตรการเกษตร แตตอมาเขาไดหันมาสนใจเศรษฐศาสตรมหภาค และเศรษฐศาสตร       
อุตสาหกรรมในป 2481 แกลเบรธไดรวมกับเฮนรี่ เดนนิสัน ( Henry S. Dennison ) เขยีนหนังสือ
เร่ือง Modern Competition and Business Policy

ในป 2482 แกลเบรธยายไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยพรินสตัน ระหวางนั้น 
เขาไดรับแตงตั้งใหไปชวยงานของหนวยราชการตางๆ และในป 2484 ประธานาธิบดีรูสเวลท 
กแ็ตงตั้งใหเขาเปนรองผูอํ านวยการ Office of Price Administration ซ่ึงมีบทบาทในการควบคุม
ราคาสินคาและบริการตางๆ แกลเบรธดํ ารงตํ าแหนงนี้อยูเพียงสองปก็ลาออกจากตํ าแหนงในป 
2486 โดยพยายามสมัครเปนทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง แตกองทัพบกไมยอมรับ เพราะ 
แกลเบรธตัวสูงเกินไป เขาจึงเขารวมในกองบรรณาธิการของเฮนรี่ ลูส (Henry Luce) ในการจัดทํ า
นิตยสาร Fortune งานในตํ าแหนงใหมนี้ชวยใหเขาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือ 
เมื่อสงครามใกลส้ินสุดลง แกลเบรธกลับเขารับราชการใหม คราวนี้มีตํ าแหนงเปนผูอํ านวยการ  
U.S. Stralegic Bombing Survey   โดยมหีนาที่ประเมินประสิทธิผลของกองทัพอเมริกันในการถลม
เยอรมณีและญี่ปุน เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเขากลับไปทํ างานใหแกนิตยสาร Fortune
อีกครัง้หนึ่ง และในป 2472 แกลเบรธ ก็ไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง  Paul M. Warburg Professor 
of Economics ณ มหาวทิยาลัยฮารวารด และดํ ารงตํ าแหนงนี้อยูถึง 26 ป จึงไดลาออกในป 2518

ภาวะสงครามทํ าใหความกาวหนาทางวิชาการตองหยุดชะงักไปชั่วคราว   
นกัเศรษฐศาสตรหนุมๆ จํ านวนมากตองรับใชชาติดวยการเปนทหาร ดังนั้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลง 
คนหนุมเหลานี้ก็ทยอยกับสูมหาวิทยาลัย และเพื่อที่จะใหงานวิชาการรุดหนาไปไดอยางมั่นคง  
นักเศรษฐศาสตรกลุมหนึ่งจึงรวมกันสํ ารวจสภาวะของเศรษฐศาสตรแขนงตางๆ บทสํ ารวจเหลานี้ 
ตพีมิพรวมไวในหนังสือช่ือ A Survey of Contemporary Economics (Philadeplhia : Blakiston, 
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1948) โดยมีโฮเวิรด เอลลิส (Howard S. Ellis) เปนบรรณาธิการ ในหนังสือเลมนี้แกลเบรธ 
ไดเขียนบทความเรื่อง “Monopoly and the Concentration of Economic Power”

แกลเบรธใชเวลาสวนใหญในป 2494 เขียนหนังสือเร่ือง The Theory of Price 
Control ซ่ึงสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยฮารวารดรับจัดพิมพในปตอมา แกลเบรธรูสึกผิดหวังอยางยิ่ง 
เนื่องจากมีผู สนใจหนังสือเลมนี้น อยผิดคาด ความผิดหวังทํ าใหแกลเบรธเปลี่ยนเข็มชีวิต  
นับแตนี้ไป งานของเขาจะไมมุ งรับใชสมาชิกกลุมนอยในชุมชนวิชาการ แตจะรับใชสังคม 
สวนใหญ สิบหาปใหหลัง แกลเบรธกลาวถึงหัวเล้ียวหัวตอในชีวิตชวงนี้ในการใหสัมภาษณ  
The New York Times Book Review (ฉบบัวนัที่ 25 มิถุนายน 2510) ความตอนหนึ่งวา

“- -ผมคดิวา สวนใหญของผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้ (The Theory of Price Control) 
จักตองกลาววา นี่เปนหนังสือเลมที่ดีที่สุดเทาที่ผมเคยเขียน แตขอยุงยากขอเดียวที่มีอยูก็คือ  
มคีนเพยีง 5 คนที่ไดอานหนังสือเลมนี้ อาจจะเปน 10 คน ผมไดตัดสินใจเด็ดขาดวา ไมมีวันอีกแลว
ที่ผมจะรอรับความกรุณาจากนักวิชาการสาขาเศรษฐศาสตรผูซ่ึงมีอํ านาจอันมหาศาล ที่จะทํ า 
แชเชอืนตอขอเขียนของผม ผมเริ่มที่จะเขียนเพื่อชุมชนที่ใหญยิ่งกวา - - -ใหสาธารณชนที่ยิ่งใหญ
กวาคอยเที่ยวถามนักเศรษฐศาสตรทั้งหลายวา ‘ทานมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับความคิดของ 
แกลเบรธในเรื่องการควบคุมราคา’ และแลวนักเศรษฐศาสตรเหลานี้ก็จํ าตองเผชิญกับสิ่งที่ 
ผมไดกลาวไว…”

นบัตัง้แตนั้นมา งานเขียนของแกลเบรธก็พร่ังพรูสูบรรณพิภพ สาธารณชนพากัน
กลาวขวัญถึงเขา  จนชุมชนวิชาการสาขาเศรษฐศาสตรมิอาจทํ าเฉยเมยตอเขาไดอีกตอไป

แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา ความรูที่เรียกกันวา เศรษฐศาสตร นั้นมีรูปลักษณ 
เสมอืนหนึง่ปรามิด ความรูสวนที่เปนฐานของปรามิดนี้เปนสวนที่นํ าไปใชประโยชนในชีวิตจริงได 
และเปนสวนที่สามารถนํ าไปสื่อขาวสารใหคนในสาขาวิชาอื่นและชาวบานโดยทั่วไปเขาใจได              
แกลเบรธเรียกความรูสวนนี้วา เศรษฐศาสตรช้ันตํ่ า (The Lower Economics) สวนความรูที่ถือเปน
สวนยอดของปรามิด ซ่ึงเขาเรียกวา เศรษฐศาสตรช้ันสูง (The Higher Economics) นัน้ เปนความรูที่
มกัไมสามารถใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริงไดมากนัก เศรษฐศาสตรช้ันสูงพยายามที่จะใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (scientific method) ในการอธิบายและวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณ 
ทางเศรษฐกิจตางๆ แตสังคมมนุษยไมเหมือนกับหลอดทดลองหรือหองทดลองทางวิทยาศาสตร  
ในขณะทีน่ักวิทยาศาสตรสามารถควบคุมสภาวะของหลอดทดลอง เพื่อคนหาความรูใหมๆ ได แต
นักเศรษฐศาสตรไมสามารถควบคุมสภาวะของสังคมเศรษฐกิจได การนํ าระเบียบวิธีการศึกษา 
ทางวิทยาศาสตรมาใชวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณทางเศรษฐกิจตางๆ จึงทํ าไดโดยจํ ากัด 
ขอจํ ากัดดังกลาวนี้ทํ าใหนักเศรษฐศาสตรจํ าตองจํ ากัดการวิเคราะหโดยพิจารณาเฉพาะแตปจจัย 
ทางเศรษฐกิจ (economic factors) และมผีลใหช่ือวิชาเศรษฐศาสตรในภาษาอังกฤษ ซ่ึงเดิมใชวา 
Political Economy แปรเปลี่ยนมาเปน Economics แกลเบรธพยายามชี้ใหเห็นวา การวิเคราะห 
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ทางเศรษฐศาสตรจะหาประโยชนอันใดมิได หากมิไดคํ านึงถึงปจจัยที่มิใชปจจัยทางเศรษฐกิจ (non-
economic factors) โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางอํ านาจ (Power structure) ปจจัยทางการเมือง สังคม
วทิยา และอื่นๆ การที่นักเศรษฐศาสตรพยายามแสดงความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการไตเตาขึ้นไป
สูยอดปรามิดแหงความรูทางเศรษฐศาสตร ยังผลใหทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร 
เปนอนัมาก ไมสูเปนประโยชนในโลกแหงความเปนจริงเทาใดนัก

โดยเหตุที่แกลเบรธมีความคิดเชนนี้เอง นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากจึงจัด 
แกลเบรธอยู ในกลุ มลัทธิเศรษฐกิจที่เรียกกันวา Neo-Institutionalism วิธีการวิเคราะหของ 
นักเศรษฐศาสตรในกลุมนี้นับวาผิดแผกแตกตางจากนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปในขอที่วา มิได
อาศัยคณิตศาสตรสมการและขอสมมติอันสลับซับซอน หากทวายึดถือ การเลาเรื่อง (storytelling) 
เปนส ําคัญ โดยพยายามรวบรวมขอเท็จจริงที่ตรงประเด็น ผสมกลมกลืนกับทฤษฎีและความคิดเห็น
เพื่อใหเร่ืองที่เลานั้นนาเชื่อถือ ไมวาวิธีการวิเคราะหโดยการเลาเรื่องนี้จะไมขอเสียอยางไร  
แตอิทธิพลของแกลเบรธที่มีตอวิวัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร ยังผลใหวิชานี้ยอนไปสูยุคสมัย 
ทีย่งัมีช่ือในภาษาอังกฤษวา Political Economy

งานเขียนชิ้นสํ าคัญ
หลังจากที่ไดตัดสินใจกาวจากหอคอยงาชาง แกลเบรธไดเขียนหนังสือหลาย 

ตอหลายเลม ซ่ึงทุกเลมกลายเปนหนังสือขายดีในเวลาตอมา และอาจจะไมผิดนักที่จะกลาววา  
ในบรรดาผูที่มีอาชีพนักเศรษฐศาสตรดวยกันแลว ไมมีนักเศรษฐศาสตรคนใดแหงปรัตยุบันสมัย 
ที่สามารถผลิตผลงานที่ขายดีเทาแกลเบรธ

การที่หนังสือของแกลเบรธเปนหนังสือขายดีทุกเลมนั้น สวนสํ าคัญสวนหนึ่ง 
เปนเพราะแกลเบรธมีศิลปะแหงการประพันธอันเลอเลิศ ความสามารถของเขาในการเลือกใชศัพท
เปนสิง่ที่ผูอานเกือบทุกคนมิอาจปฏิเสธได แตที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ ความคิดความอานของแกลเบรธ       
แตกตางจากนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไป ดังไดกลาวแลววา แกลเบรธมีวิธีการมองปญหาเศรษฐกิจ 
ที่ไมเหมือนกับนักเศรษฐศาสตรในหอคอยงาชาง ทั้งยังไดโจมตีเนื้อหาสาระและวิธีการสอน 
เศรษฐศาสตรที่ถายทอดกันในมหาวิทยาลัยตางๆ ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ทีป่รากฏวา ทุกครั้งที่หนังสือเลมใหมของแกลเบรธออกสูบรรณพิภพ สงครามทางความคิดในหมู
นกัเศรษฐศาสตรมักจะประทุขึ้นเสมอ ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผานมา

ในบรรดางานเขียนทั้งหลายของแกลเบรธ หนังสือที่เปนชนวนแหงสงครามทาง
ความคิดในหมูนักเศรษฐศาสตรมีอยูอยางนอย 5 เลม คือ

(1) American Capitalism (2495)
(2) The Affluent Society (2501)
(3) The New Industrial State (2510)
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(4) Economics and the Public Purpose (2516)

ระบบทุนนิยมอเมริกัน
American Capitalism เปนหนังสือเลมแรกที่แกลเบรธเขียนขึ้นเพื่อสาธารณชน 

โดยตีพิมพคร้ังแรกในป 2495 และมีการแกไขเพิ่มเติมในการตีพิมพในป 2499 หนังสือเลมนี้ 
มจีดุหมายที่จะอธิบายวา ระบบทุนนิยมในสหรัฐอเมริกาอาศัยกลไกอะไรในการทํ างาน แกลเบรธ 
มีความเห็นวา ทฤษฎีและหลักเศรษฐศาสตรใดๆ ที่มีขอสมมติวา มีการแขงขันอยางสมบูรณ 
(perfect competition) ไมอาจใชอธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สมยัใหมได ความพยายามที่จะใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ ดวยการออกฎหมายหามผูกขาด (anti-
trust law) โดยหวังวา การแขงขันจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้น  
เปนความพยายามที่ไรประสิทธิผล เพราะสวนใหญของระบบเศรษฐกิจอเมริกันลวนแตมีอํ านาจ 
ผูกขาดเกือบทั้งสิ้น หากอํ านาจผูกขาดเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจอเมริกันก็เปนระบบ 
ที่ผิดกฎหมาย การจับบริษัทบางบริษัทขึ้นศาลฐานมีอํ านาจผูกขาดนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได แตการ 
ลงโทษระบบเศรษฐกิจทั้งระบบดวยขอหาวามีอํ านาจผูกขาดนั้นยอมเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ 
แกลเบรธพยายามชี้ให เห็นวา แมการผูกขาดจะทํ าใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางขาด 
ประสิทธิภาพเทาที่ควร แตอํ านาจผูกขาดในระบบเศรษฐกิจก็กอใหเกิดผลดีมากยิ่งกวาผลเสีย 
ที่เกิดขึ้น เพราะอํ านาจผูกขาดนั้นเองชวยใหความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปได ความคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ของแกลเบรธมิใชเร่ืองใหม เพราะโจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter) เพื่อนรวมงาน 
ทีม่หาวิทยาลัยฮารวารดไดเคยกลาวถึงมากอนแลว

ถาหากอํ านาจผูกขาดเปนประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี แตอํ านาจ     
ผูกขาดจะชวยใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร แกลเบรธมีความเห็นวา  
ในเมือ่การมีอํ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรมตางๆ เปนปรากฏการณทั่วไป และเราไมสามารถทํ าลาย
อํ านาจผูกขาดเหลานี้ได ทางออกก็คือ การสรางอํ านาจที่คานอํ านาจผูกขาด (countervailing power)
ขึน้ เมื่อผูผลิตมีอํ านาจผูกขาดในตลาดสินคาและบริการตางๆ บรรดาเจาของปจจัยการผลิตทั้งหลาย
จะตองผนึกกํ าลังรวมตัวกัน เพื่อสรางอํ านาจตอรองกับผูผลิต กรรมกรจะตองรวมตัวกันเปนสหภาพ 
แรงงาน เกษตรกรจะตองผนึกกํ าลังกันเปนกลุมกอน เพื่อใหมีอํ านาจตอรองในการขายปจจัย 
การผลิตและวัตถุดิบแกบรรดาบริษัทผูผลิตทั้งหลายได ขณะเดียวกัน บรรดารานคาปลีกทั้งหลาย 
ก็ตองรวมตัวกันเปนสมาคมรานคาปลีก เพื่อใหมีอํ านาจตอรองในการรับสินคาจากผูผลิตมาขาย  
ผูบริโภคก็ตองรวมตัวกันเปนสหกรณเพื่อใหมีอํ านาจตอรองในการซื้อสินคาจากผูขาย ดวยวิธีการ
ดงักลาวนี้ ผูผลิตที่มีอํ านาจผูกขาดจะตองเผชิญกับอํ านาจตอรอง ทั้งจากเจาของปจจัยการผลิตผูขาย
วตัถุดบิ ตลอดจนผูบริโภค การรวมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจตางๆเหลานี้จึงมีผลเสมือนหนึ่ง
การสรางอํ านาจผูกขาดขึ้นมาคานอํ านาจผูกขาดของผูผลิต ซ่ึงจะชวยใหสวัสดิภาพของสังคมดีขึ้น 
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เนื่องจาก ผูผลิตที่มีอํ านาจผูกขาดจะไมสามารถฉกประโยชนจากอํ านาจผูกขาดที่มีอยูไดโดยงาย 
อีกตอไป

สงัคมอุดมโภคทรัพย
ในป 2501 หนังสือที่อ้ือฉาวอีกเลมหนึ่งของแกลเบรธก็ออกสูตลาด The Affluent 

Society เสนอแนวความคิดเรื่องปญญาดั้งเดิม (Conventional wisdom) โดยกลาววา มนุษย 
มีแนวโนมที่จะยึดติดอยู กับความรู และทัศนคติอันเปนที่ยอมรับกันในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ซ่ึง 
แกลเบรธเรียกวา ปญญาดั้งเดิม การแสดงออกเพื่อคัดคาน ปญญาดั้งเดิม มกัจะถูกตอตาน และ 
กวาทีค่วามรูใหมและทัศนคติใหมจะเปนที่ยอมรับกัน ก็ตองผานการโตแยงอยางดุเดือด ดวยเหตุนี้
จึงมีนอยคนนักที่จะกลาลุกขึ้นมาคัดคานปญญาดั้งเดิม แตการยึดติดอยูกับปญญาดั้งเดิมกอใหเกิด
ปญหาความลาหลังทางวัฒนธรรมในดานความคิด ซ่ึงทํ าใหการแกปญหาสังคมเศรษฐกิจตางๆลุลวง
ไดชากวาที่ควร แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา ในสังคมที่รุงเรืองและอุดมสมบูรณดวยโภคทรัพยเฉกเชน
สหรัฐอเมริกา ปญญาดั้งเดิมไดหลอหลอมใหคนเห็นดีเห็นงามกับการพัฒนาโดยมุงเพิ่มผลผลิต  
และทํ าใหประชาชนยอมรับการทํ างานของ กลไกราคา (price mechanism) สังคมอเมริกันเปนสังคม
ที่สมบูรณดวยโภคทรัพย แตถึงกระนั้น คนเปนจํ านวนมากก็ยังยากจนขนแคน ในขณะที่ความ 
อุดมสมบูรณทางวัตถุเพิ่มขึ้น แตคุณภาพของชีวิตกลับเลวลง ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น

แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา สังคมที่สมบูรณดวยโภคทรัพยเชนสหรัฐอเมริกา 
ตองเผชิญกับปญหาที่สํ าคัญอยางนอย 3 ประการ คือ

ปญหาที่หนึ่งก็คือ ปญหาอันเกิดจากการสรางอุปสงคเทียม (artificial creation of 
demand) แกลเบรธจํ าแนกความตองการของมนุษยออกเปน 2 ประเภท คือ ความตองการที่มี 
ความจํ าเปนเรงดวนสูง (high-urgency wants) และความตองการที่มีความจํ าเปนเรงดวนตํ่ า (low-
urgency wants) แกลเบรธชีใ้หเห็นวา สินคาและบริการที่ผลิตในภาคเอกชนนับวันรังแตจะจํ าเปน
แกการครองชีพนอยลงทุกที ทั้งนี้เนื่องจากสินคาและบริการที่จํ าเปนตอการดํ ารงชีวิตมีการผลิต
อยางเพียงพอแลว ดวยเหตุดังนั้น บริษัทธุรกิจทั้งหลายจึงทุมการใชจายในการโฆษณา และการ 
สงเสริมการขาย เพื่อกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการมากขึ้น จะไดผลิตสินคาและบริการ 
ที่ไมสูจํ าเปนตอการดํ ารงชีวิตไดมากขึ้น วิธีการขายที่ใชโดยเฉพาะอยางยิ่งการขายสินคาแบบ 
ผอนสงทํ าใหประชาชนจํ านวนมากมีหนี้มีสิน ยิ่งมีการขายสินคาแบบผอนสงมากเพียงใด  
ประชาชนกย็ิง่มหีนี้สินมากเพียงนั้น การมีหนี้สินกอใหเกิดความตึงเครียดในสังคม เพราะประชาชน
ตองกระเสือกกระสนหาเงินไดเพื่อนํ ามาชํ าระคาสินคาที่ซ้ือแบบผอนสง ทั้งๆที่สินคานั้นอาจมี 
ความจํ าเปนตอการครองชีพนอย ในแงนี้ แกลเบรธพยายามลบลางทฤษฎีเศรษฐศาสตรดั้งเดิม 
ทีม่ขีอสมมติวา ความตองการของมนุษยเปนอิสระจากปจจัยทั้งปวง และผูผลิตเปนผูรับใชผูบริโภค 
แตแกลเบรธชี้ใหเห็นวา ความตองการของมนุษยที่เกิดจากตัวผูบริโภคเอง โดยมิไดถูกกระตุนใหมี
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ขึ้น เปนความตองการที่มีความจํ าเปนเรงดวนสูง (high-urgency wants) ซ่ึงไดแก ความตองการ
ปจจัยส่ีเพื่อการประทังชีวิต แตมนุษยยังมีความตองการอีกประเภทหนึ่ง เพื่อยกสถานะของตน 
ในสังคม ซ่ึงแกลเบรธเรียกวา ความตองการที่มีความจํ าเปนเรงดวนตํ่ า (low-urgency wants)  
ความตองการประเภทนี้เกิดจากสภาพแวดลอมในสังคม และที่สํ าคัญเกิดจากการกระตุนของ 
ผูผลิต สินคาหรือบริการที่ใชสนองความตองการประเภทนี้ แมจะไมมี มนุษยก็ยังสามารถประทัง
ชีวติอยูรอดได บริษัทธุรกิจทั้งหลายจึงพยายามสรางความสัมพันธระหวางการผลิตกับความตองการ
ของมนษุยขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ในกรณีเชนนี้ แกลเบรธ
เห็นวา ปญญาดั้งเดิมที่บอกแกเราวา ความตองการของมนุษยเปนอิสระจากปจจัยทั้งหลาย มิอาจ 
เปนที่ยอมรับกันอีกตอไป ปรากฏการณที่ความตองการของมนุษยถูกกระตุนใหเกิดขึ้นโดยการ
โฆษณาดังกลาวนี้ แกลเบรธเรียกวา ผลการพึ่งพา (Dependence Effect)

ปญหาที่สองของสังคมที่สมบูรณดวยโภคทรัพยเชนสังคมอเมริกันก็คือ ปญหา 
เงินเฟอ และปญหาที่สามก็คือปญหา ความไรสมดุลแหงสังคม (social imbalance) แกลเบรธ 
ช้ีใหเหน็วา อิทธิพลของแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรดั้งเดิม ซ่ึงเนนการเพิ่มผลผลิต และเชื่อถือ           
ประสิทธิภาพการทํ างานของกลไกราคา ทํ าใหภาคเอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากเกินไป  
และภาครฐับาลมีบทบาทนอยเกินไป ขณะเดียวกัน ทรัพยากรจํ านวนมากในภาคเอกชนถูกจัดสรร
ไปใชในการผลิตสินคาและบริการซึ่งไมมีความจํ าเปนตอการครองชีพ ปรากฏการณดังกลาวนี้  
แกลเบรธเรียกวา ความไรสมดุลแหงสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อิทธิพลของปญญาดั้งเดิมทํ าใหมี
การลงทุนในการผลิตสิ่งที่ใชสนองความตองการทางวัตถุมากเกินไป โดยที่มีการลงทุนในดาน 
ตัวมนุษยนอยกวาที่ควร ดังนั้น หากตองการใหชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น และหากตองการแกปญหา
ความยากจนในสังคมที่รุงเรืองเชนสหรัฐอเมริกา จํ าตองระงับการผลิตสินคาและบริการที่จํ าเปน 
แกการดํ  ารงชีวิตนอย  เพื่อจะไดนํ าทรัพยากรมาใชจัดสรรบริการการศึกษา  ที่อยู อาศัย   
การสาธารณสุขและอื่นๆ และที่สํ าคัญก็คือเปาหมายของสังคมเศรษฐกิจจักตองเปลี่ยนจากการเพิ่ม
ผลผลิตมาเปนการกระจายรายไดประชาชาติ

รัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม
ในป 2509 สถานีวิทยุบีบีซีแหงสหราชอาณาจักรเชิญใหแกลเบรธบรรยาย 

ในรายการ Reith Lectures (ตัง้ตามชื่อ Lore Reith ผูอํ านวยการคนแรกของบีบีซี) แกลเบรธเลือก 
หัวขอเร่ือง “รัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม” สาระสํ าคัญของการบรรยายดังกลาวนี้ตอมาปรากฎ 
ในหนังสือช่ือ The New Industrial Stale ซ่ึงตพีมิพคร้ังแรกในป 2510 แกลเบรธพยายามชี้ใหเห็นวา 
ในรัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงํ าโดยบริษัทยักษใหญเพียงไมกี่บริษัท  
แมวาชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยรูสึกภูมิอกภูมิใจเปนนักหนาที่ระบบเศรษฐกิจของตนเปนระบบ 
ที่ไมมีการวางแผนจากสวนกลาง (Central planning) แตแทที่จริงแลวบริษัทยักษใหญทั้งหลาย 
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ลวนแลวแตมีการวางแผนทั้งสิ้น และโดยที่บริษัทยักษใหญปวงสามารถมีอิทธิพลครอบงํ าระบบ
เศรษฐกิจได การวางแผนของบริษัทยักษใหญเหลานี้จึงมีผลเสมือนหนึ่งการวางแผนของระบบ
เศรษฐกิจ

ในความเห็นของแกลเบรธ กลุมผูจัดการชั้นกลาง (middle manager) ซ่ึงเขาเรียกวา 
Techno-structure เปนกลุมที่มีบทบาทสํ าคัญตอพฤติกรรมของบริษัทสมัยใหม เพราะอํ านาจในการ
ควบคุมจัดการตกอยูกับบุคคลในกลุมนี้ ในรัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม ความสัมพันธระหวางรัฐ 
กับวิสาหกิจเอกชนมิใชความสัมพันธทิศทางเดียวอีกตอไป แตเปนความสัมพันธสองทิศทาง  
แตเดิม นัน้รัฐบาลมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายตางๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวิสาหกิจ
เอกชน การสนองตอบของวิสาหกิจเอกชนที่มีตอการใชมาตรการตางๆของรัฐบาล ก็คือ การปรับตัว
เพือ่ความอยูรอด แตในรัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม บริษัทยักษใหญสามารถมีอิทธิพลครอบงํ ารัฐบาล
และดํ าเนินการใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในทางที่ตองการได ไมมากก็นอย นอกจากนี้ 
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภคก็แปรเปลี่ยนไปดวย แตเดิมนั้นผูผลิตเปนผูรับใชผูบริโภค 
ผูผลิตที่ไมรับใชผูบริโภคยากที่จะอยูรอดได แตในรัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม ความเปนราชาข 
องผูบริโภค (consumer sovereignty) ไมมคีวามหมายใดๆ อีกตอไป เพราะผูผลิตไมจํ าเปนตอง 
ผลิตสินคาตามที่ผูบริโภคตองการ ผูผลิตตางหากที่เปนราชา จะผลิตอะไรและอยางไรก็ได แลวใช
การโฆษณาเปนเครื่องมือหลอหลอมรสนิยมของผูบริโภคใหมาซื้อสินคาที่ผลิตนั้น

เศรษฐศาสตรกับเปาหมายสาธารณะ
ใน Economics and the Public Purpose ซ่ึงตพีิมพคร้ังแรกในป 2516 แกลเบรธ

จ ําแนกระบบเศรษฐกิจอเมริกันออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งก็คือ สวนของระบบเศรษฐกิจที่เปน
ระบบตลาด (market system) และสวนที่สองก็คือ สวนของระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน 
(planning system) ระบบเศรษฐกิจทั้งสองสวนนี้มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และแทที่จริงแลว 
ลักษณะนานัปการของระบบตลาด ไมวาจะเปนพฤติกรรมและปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เปนผลจากการดํ าเนินการในสวนของระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน

แกลเบรธโจมตีทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิก (Neo-classical 
Economics) ซ่ึงสอนกันในมหาวิทยาลัยวา ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณ 
ทางเศรษฐกิจตางๆ ที่เกิดขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามไมทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง อันเปนเหตุใหปญหาเศรษฐกิจ
ตางๆไมสามารถแกไขเยียวยาในเวลาอันควร ทั้งนี้เนื่องจากวา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านัก 
นีโอคลาสสิกใหความสนใจเฉพาะแตสวนของระบบเศรษฐกิจที่เปนระบบตลาดเทานั้น โดยมิได
สนใจวเิคราะหสวนของระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนแตประการใด แมกระนั้นก็ตาม สาระสํ าคัญ
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ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ใชอธิบายระบบตลาดก็ยังใชไมได เพราะมีขอสมมติที่ไมถูกตองอยู 
อยางนอย 2 ประการ คือ

ประการแรก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกมีข อสมมติว า  
บริษทัธรุกิจทั้งหลายไมมีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (ownership) กบัการควบคุมจัดการ 
(control) ผูประกอบการ (entrepreneur) ตามทฤษฎีนั้นเปนทั้งเจาของและผูจัดการ แตแกลเบรธ
พยายามชีใ้หเห็นวา ในบริษัทสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทยักษใหญทั้งหลาย ผูถือหุนซึ่งเปน
เจาของบริษัทมิไดมีสวนควบคุมจัดการบริษัท การควบคุมจัดการตกอยูใตอํ านาจของกลุมผูจัดการ
ช้ันกลาง ซ่ึงแกลเบรธเรียกวา Techno-structure ดงัทีแ่กลเบรธไดสาธยายไวใน The New Industrial 
State แลว   ดวยเหตุนี้เอง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกจึงไมสามารถอธิบาย      
พฤตกิรรมของบริษัทธุรกิจที่มีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการได

ประการที่สอง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกมีขอสมมติวา บริษัท
ธุรกิจทั้งหลายตองดํ าเนินการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ มิฉะนั้น 
จะไมสามารถอยูรอดได แตแกลเบรธเห็นวา ขอสมมตินี้ไมตรงตอขอเท็จจริง เพราะในโลกแหง 
ความเปนจริง บริษัทธุรกิจเปนอันมากสามารถดํ าเนินการเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง                 
ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจตามที่ตองการได ดังจะเห็นไดวา แมแตนโยบายหรือกฎหมายที่บังคับใช 
บริษทัธรุกจิก็ยังสามารถสรางแรงกดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายเหลานั้นได

ชีวิตการเมือง
แมแกลเบรธจะใชเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น แตเขาก็ยังมิไดละทิ้ง

กจิกรรมทางการเมือง ตามมาตรฐานตะวันตก แกลเบรธเปนปญญาชนเสรีนิยม ดังไดกลาวแลววา 
แกลเบรธเคยทํ างานรับใชรัฐบาลของประธานาธิบดี รูสเวลต และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด
ลง เขาก็เปนที่ปรึกษาของนายแอดไล สตีเวนสัน (Adlai Stevenson) ผูนํ าฝายเสรีนิยมของพรรค 
ดโีมแครต จากบทความเรื่อง Berkeley in the Thirties ชวยใหเราทราบวา แกลเบรธตัดสินใจ 
เปนผูสนับสนุนพรรคเดโมแครต ในระหวางที่เดินทางจากนครออนตาริโอไปศึกษาตอที่เบิรกเลย
ในป 2473 เพราะไดสดับตรับฟงคํ าวิพากษวิจารณจากบรรดาเกษตรกรที่ไดพบปะในระหวาง 
การเดนิทางนั้น แกลเบรธกลายเปนดีโมแครตเต็มตัว แมเขาจะรูสึกผิดหวังที่นายสตีเวนสันตองแพ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันถึงสองครั้งสองคราในป 2495 และป 2499 แตก็มิไดทอถอย  
เขาหันไปสนับสนุนนายจอหน เอฟ. เคนเนดี้ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันในป 2503  
และทํ าหนาที่เปนสื่อกลางระหวางคายของนายสตีเวนสันกับคายของเคนเนดี้ กระนั้นก็ตาม  
ความกินแหนงแคลงใจระหวางบุคคลสองกลุมนี้ก็ยังคงมีอยู แกลเบรธรับตํ าแหนงประธานกลุม 
Americans for Democratic Action สายสัมพันธที่เขามีกับตระกูลเคนเนดี้ทํ าใหเขาไดเปนที่ปรึกษา
ของเคนเนดี้ จนกระทั่งเคนเนดี้สามารถกาวขึ้นสูตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันในที่สุด และ 
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เคนเนดี้ก็ตอบแทนเขาดวยการแตงตั้งใหเปนเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศอินเดียในป 
2504 เขาด ํารงตํ าแหนงนี้อยูจนกระทั่งประธานาธิบดีเคนเนดี้ถึงแกกรรมในป 2506

แกลเบรธไดเลาประสบการณระหวางที่อยูในอินเดียไวในหนังสือ ช่ือ Ambas- 
sador’s Journal (Boston : Haughton Mifflin, 1969) ในระหวางที่รับตํ าแหนงเอกอัครราชทูต
อเมรกินัประจํ าอินเดียนี้เอง เขาสนใจศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย จนไดเขียนหนังสือรวมกับ
นายรันธวา (M.S. Randhawa) เร่ือง Indian Painting : Scene, Themes and Legend นอกจากนี้ 
มหาวทิยาลยัตางๆ ในอินเดียมักจะเชิญเขาไปแสดงปาฐกถา และหัวขอที่เขาเลือกพูดเปนสวนใหญ 
กค็อื การพัฒนาเศรษฐกิจ บทปาฐกถาเหลานี้ตอมาไดตีพิมพไวในหนังสือ ช่ือ Economic Develop-
ment (Harvard University Press 1962) หนงัสอืเลมนี้นายเสนห จามริกแปลเปนภาษาไทยแลว 
ในชื่อวา  แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ (โรงพิมพสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2507)

หลังจากที่เคนเนดี้ถึงแกกรรม ลินดอน บี. จอหนสัน ก็ขึ้นดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกัน ในระหวางที่เคนเนดี้มีชีวิตอยูนั้น ความสัมพันธระหวางกลุมเคนเนดี้ 
กับกลุมจอหนสันไมรูราบรื่นนัก กุนซือของเคนเนดี้มักจะดูถูกจอหนสันวา มิไดมาจากหอคอย
งาชาง และจอหนสันเองก็มีปมดอยในเรื่องนี้ เพราะจอหนสันมิไดจบจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง 
ดังนั้น จอหนสันจึงมีปญหาคอนขางมากในระยะแรกที่ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน  
เพราะตํ าแหนงสํ าคัญที่มีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายตางๆลวนถูกยึดกุมโดยคนของเคนเนดี้
เกอืบทั้งสิ้น แกลเบรธนับไดวาเปน ‘คน’ ของเคนเนดี้คนแรกๆ ที่ยอมทํ างานใหจอหนสัน ซ่ึงยัง
ความไมพอใจแกกลุมของเคนเนดี้เปนอยางมาก แกลเบรธถูกกลาวหาวาแปรพักตร บางก็กลาวหาวา       
แกลเบรธเปนนักฉวยโอกาส ผูตองการเถลิงอํ านาจตลอดกาล แตแกลเบรธกลับเห็นวา จอหนสันมี
แนวความคิดเสรีนิยมที่พอจะรวมสังฆกรรมไดบางเทานั้นเอง

โลกหนังสือของแกลเบรธ
นบัตัง้แตป 2499 เปนตนมา แกลเบรธมักจะเก็บตัวเขียนหนังสือในสถานที่สอง

แหง คือที่ Gstaad ในสวิตเซอรแลนดสํ าหรับฤดูหนาว และที่ Newfane ในมลรัฐเวอรจิเนียสํ าหรับ
ฤดูรอน

นอกเหนือจากหนังสือสํ าคัญ 4 เลมที่กลาวขางตนแลว งานเขียนชิ้นสํ าคัญอื่นๆ  
ไดแก

(1) The Great Crash 1929    ซ่ึงอธบิายภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าที่เกิดขึ้นในสหรัฐ
อเมริกาในป 2472   หนังสือเลมนี้ตีพิมพคร้ังแรกในป 2497

(2) Money : Whence It Came and Where It Went  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการเงินและ
การธนาคาร ตีพิมพคร้ังแรกในป 2518
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(3) The Age of Uncertainty ซ่ึงอธิบายแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญ 
และผลกระทบที่เกิดจากแนวความคิดเหลานั้น เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ เดิมเปนบทบรรยาย
รายการโทรทัศนช่ือเดียวกันนี้ของ BBC ซ่ึงออกอากาศในป 2520

นอกจากงานเขียนทางวิชาการแลว แกลเบรธยังไดเขียนนวนิยายเสียดสีสังคม 
อีกสองเรื่อง ซ่ึงลวนแลวแตเปนหนังสือขายดีทั้งสิ้น คือ The Triumph และ The Mclandress 
Dimension สํ าหรับนวนิยายเรื่องหลังนี้ เขาใชนามปากกาวา มารก อีเปอรเนย (Mark Epernay)

นกัเศรษฐศาสตรผูไมมีนํ้ ายา?
แกลเบรธมักจะถูกโจมตีวาเปนนักเศรษฐศาสตรผูไมมีนํ้ ายา เพราะมิไดมีผลงาน

ทางวิชาการในแนวทางอันเปนที่ยอมรับของนักเศรษฐศาสตรใน‘หอคอยงาชาง’ หนังสือทุกเลม
ของเขาไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ทั้งจากประชาชนคนสามัญ และจากนักวิชาการ       
สาขาเศรษฐศาสตร ผูที่ช่ืนชมงานเขียนของเขาก็มีมาก แตขณะเดียวกัน ผูที่โจมตีก็มีไมนอย  
การโจมตสีวนใหญมักจะมาจากนักเศรษฐศาสตร ผูมีความคิดเสรีนิยมเอียงขวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สํ านักเศรษฐศาสตรชิคาโกในสหรัฐอเมริกา และ Institute of Economic Affairs ในสหราชอาณา
จักร

ในป 2520 มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) ผูนํ าแหงสํ านักเศรษฐศาสตร 
ชิคาโก ผูไดรับรางวัลโนเบลในป 2519 ถึงกับออกโรงโจมตีแนวความคิดของแกลเบรธดวยตนเอง 
ดงัปรากฏในหนังสือ ช่ือ From Galbraith to Economic Freedom (London : Institute of Economic 
Affairs, 1977) อารเธอร เซลดอน (Arthur Seldon) ผูอํ านวยการฝายบรรณาธิการของ Institute of 
Economic Affairs ไดกลาวไวในบทนํ าหนังสือเลมนี้ ความตอนหนึ่งวา

“…อิทธพิลของศาสตราจารยแกลเบรธในสหราชอาณาจักรนั้น อธิบายมิไดงายนัก 
ความฉลาดปราดเปรื่องและความสามารถของเขาในการใชวลีหรูๆ ที่ตรึงความทรงจํ า อาจสราง
ความพออกพอใจแกส่ือมวลชนทั้งหลาย ซ่ึงตองการความบันเทิงเพื่อประเทืองปญญาอยูแลว 
ศาสตราจารยแกลเบรธอาจเปนนักเศรษฐศาสตรซ่ึงเปนที่รูจักกันในหมูคนนอกวงการเศรษฐศาสตร
มากที่สุดคนหนึ่ง แตเขาก็ไดสรางผลกระทบตอเศรษฐศาสตร หรือตอเพื่อนรวมวิชาชีพเพียง 
นอยนิด…”

เซลดอนแสดงความไมพอใจไปไกล ถึงกับโจมตี BBC ที่ปลอยใหแกลเบรธ 
จัดรายการวิทยุและโทรทัศน ทัง้ๆที่มีนักเศรษฐาสตรอีกมากหลายที่มีความรูความสามารถมากกวา 
แกลเบรธ ซ่ึงสมควรไดรับพิจารณาใหจัดรายการดังกลาว ไมเพียงแตเทานั้น เซลดอนยังโจมตี
วิทยาลัยตรีนิติ (Trinity College) แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ที่แตงตั้งใหแกลเบรธเปนศาสตราจารย
รับเชิญ (Fellow) ในปการศึกษา 2513-2514
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การที่นักเศรษฐศาสตรฝายเสรีนิยมเอียงขวาตองโหมโจมตีแกลเบรธอยางหนัก 
ในระยะหลังนี้  เพราะกระแสความคิดของแกลเบรธกํ  าลังมี อิทธิพลในหมู คนรุ นใหม    
ตํ าราเศรษฐศาสตร ซ่ึงเคยหลีกเลี่ยงไมกลาวถึงความคิดของแกลเบรธ ก็ไมสามารถทํ าเชนนั้น 
อีกตอไป ดังจะเปนไดจากตํ าราเศรษฐศาสตรที่เขียนโดยนายพอล แซมมวลสัน (Paul A. 
Samuelson) ก็ดี  หรือที่เขียนโดยนายริชารด ลิปซีย (Richard G. Lipsey) และนายปเตอร สไตนเนอร 
(Peter O. Steiner) กด็ ี แตถึงจะมีการโจมตีแกลเบรธอยางไร วงวิชาการสาขาเศษฐศาสตรก็มิอาจ 
ละเลยที่จะไมยกยองแกลเบรธ ดวยเหตุนี้ จอหน เคนเนธ แกลเบรธ จึงไดรับเลือกตั้งใหดํ ารง
ต ําแหนงนายกสมาคมเศรษฐศาสตรอเมริกัน (American Economic Association) ในป 2515

แกลเบรธไมเพียงแตจะถูกโจมตีจากนักเศรษฐศาสตรฝายเสรีนิยมเอียงขวาเทานั้น 
หากทวายังถูกโจมตีจากนักเศรษฐศาสตรฝายซายอีกดวย ฝายซายยังคงถือวา แกลเบรธเปนพวก 
เสรนียิม และพยายามชี้ใหเห็นวา ความคิดของแกลเบรธมิใชของใหม เพราะลวนแลวแตเปนเรื่องที่
นกัเศรษฐศาสตรฝายซายไดเคยเสนอการวิเคราะหมาแลวทั้งสิ้น แตที่สํ าคัญก็คือ ความคิดของแกล
เบรธยังมีลักษณะปกปองผลประโยชนทางชนชั้นแหงตน

แกลเบรธจะเปนนักเศรษฐศาสตรที่มี ‘นํ้ ายา’ หรือไม กระแสธารแหงประวัติ
ศาสตรเทานั้น ที่จะบอกเราได…
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ภาคผนวก
งานเขียนที่สํ าคัญของ จอหน เคนเนธ แกลเบรธ

1. A Theory of Price Control.  Harvard University Press, 1952.
2. American Capitalism.  Boston : Houghton Mifflin, 1952; revised edition, 1956.
3. The Great Crash 1929. Boston : Houghton Mifflin, 1954.
4. Economics and the Art of Controversy.  Rutgers University Press, 1955.
5. The Affluent Society.  Boston :Houghton Mifflin, 1958.
6. The Liberal Hour.  Boston : Houghton Mifflin, 1960.
7. Economic Development.  Harvard University Press, 1962.
8. The Non-Potable Scotch.  London : Hamish Hamilton, 1964.
9. The New Industrial State.  London : Hamish Hamilton, 1967.
10. Ambassador’s Journal.  Boston : Houghton Mifflin, 1969.
11. Economics, Peace, and Laughter.  Boston : Houghton Mifflin, 1971.
12. Economics and the Public Purpose.  Boston : Houghton Mifflin, 1973.
13. A China Passage.
14. Money : Whence It Came Where It Went.  London Andre Deutsch, 1975.
15. The Age of Uncertainty.  Boston : Houghton Mifflin, 1977.

ในงานเลี้ยงฉลองหนังสือเลมใหมของแกลเบรธ ณ โรงแรมปลาซา (Plaza Hotel) นคร 
นิวยอรคในป 2512 ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ New York Times ไดรายงานไวในฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2512 วา 
ในงานเลี้ยงนั้น

“แกลเบรธไดรับรางวัล Calvin Coolidge Good Behavior Sash (สํ าหรับความประพฤติของเขา
ในขอที่วาเขาไมเคยพูดกับใคร เวนแตคูสนทนาจะเอื้อนเอยวจีขึ้นกอน) แลวก็ไดรับเหรียญ Narcissus Medal (ดวย
เหตุผลซึ่งมิจํ าตองมีคํ าอธิบาย) ตอจากนั้นก็ไดรับรางวัล Croesus Peace Award (สํ าหรับการอุทิศชีวิตเพื่อหาเงิน 
มิใชเพื่อทํ าสงคราม) รางวัล Heart of Lion Award (สํ าหรับการเรียกรองอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ทั้งๆ ที่ไมเคย
ประสบผลสํ าเร็จ) รางวัล Green Giant Gardening Award (สํ าหรับขาวโพดที่สมบูรณและฟุมเฟอยที่สุด) รางวัล 
Odd Fellow from Canada Award (สํ าหรับการชวยเหลือคานาดาดวยการอพยพมาอยูสหรัฐอเมริกา) และทายที่สุด 
เครื่องราชอิสริยาภรณ Pink Garter (สํ าหรับความสุภาพออนนอมที่มีตอสุภาพสตรีทั้งหลาย โดยมิไดคํ านึงถึง
สถานภาพการสมรสครั้งที่แลว)..”
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ถนนสายที่มาจากประวัติศาสตรของธีโอดอร เอช. ไวท*

“…สถานการณที่นี่ เลวรายลงเกือบทุกอาทิตย..ขณะที่ผู ก อการรายสามารถ 
ครอบครองดินแดนปากแมนํ้ าโขงตอนใตไดเกือบทั้งหมด ครอบครองไดมากจนกระทั่งไมมี 
ชาวอเมริกันคนใดกลาพอที่จะขับรถสงผมออกนอกนครไซงอนในตอนกลางวัน โดยปราศจาก 
การคุมครองจากฝายทหาร..”

ขอความขางตนนี้ เปนรายงานขาวของ ธีโอดอร เอช. ไวท (Theodore H. White) 
จากเวยีดนามใตเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500 นานมาแลว ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันกรุงวอชิงตัน 
ไดรับรายงานขาวเฉพาะชัยชนะของกองทัพอเมริกันในการปราบปรามเวียดกงและในการรณยุทธ
กบัเวยีดนามเหนือ อยางไรก็ตาม บรรดาขอเท็จจริงที่เหลาเหยี่ยวขาวทั้งหาย รวมทั้งธีโอดอร เอช. 
ไวท ไดประสบพบเห็นในเวียดนาม กลับเปนเรื่องตรงกันขามกับที่รัฐบาลวอชิงตันไดรับทราบ 
ทั้งสิ้น การรายงาน ‘ขาวเท็จ’ ของฝายกระทรวงกลาโหมอเมริกันในเวียดนามใต นับเปนสาเหตุ
สํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหการกํ าหนดนโยบายเวียดนามของรัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาเปนไป
อยางผิดพลาด ดังที่นายเดวิด ฮัลเบอรสตัม (David Halberstam) เขยีนชีไ้วใหเห็นในหนังสือเร่ือง 
The Best and the Brightest (Great Britain : Barrie and Jenkins, Ltd. 1973)

ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2504  หรือ 14 ปกอนที่กรุงไซงอนแตก ธีโอดอร ไวท  
ไดพบเหน็ทหารอเมริกันใชชีวิตยามราตรีอยางสนุกสนานในนครไซงอน ขณะที่เพียงระยะ 20 ไมล
หางออกไป ฝายคอมมิวนิสตกํ าลังคืบคลานเขาสูนครหลวงแหงเวียดนามใต ดุจดังการแผขยาย 
เงื้อมมือแหงมัจจุราชก็มิปาน ในขณะที่ฝายคอมมิวนิสตสามารถขยายแนวรวมและเพิ่มกํ าลังคน 
ที่จะตอสูเพื่ออุดมการณในการตอตานและขจัดอิทธิพลของจักรวรรดินิยม นายทหารเวีดนามใต
กลับเสพสุขจากการฉอราษฎรบังหลวง สวนบรรดาทหารอเมริกันเองก็ไมมีกํ าลังขวัญในการตอสู 
เพราะไมทราบวาจะตอสูไปเพื่อใคร 14 ปกอนกรุงไซงอนแตก ธีโอดอร ไวทไดเคยแสดงความเห็น
ไววา

“..ถาหากความพายแพในเวียดนามใตถือเปนความปราชัยของเรา (ชาวอเมริกัน) 
ถาหากเราจักตองรับผิดชอบในการรักษาอาณาบริเวณดังกลาว เราจักตองมีอํ านาจในการปฏิบัติการ
และนั่นก็หมายความวา เราจักตองแทรกแซงการเมืองภายในของเวียดนาม.. ถาหากเราตัดสินใจ 
ที่จะแทรกแซงกิจการภายใน (ปญหาก็มีอยูวา) เรามีบุคลากรที่เหมาะสมหรือไม เรามีเครื่องมือ 
ที่พอเพียงหรือไม และเรามีเปาหมายที่ชัดเจนเพียงใดในการแทรกแซงกิจการภายในของเวียดนาม
เพื่อผลแหงความสํ าเร็จ..”
                                                       
*  ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือ   ปที่ 2 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2522)
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ในความคดิคํ านึงของธีโอดอร  ไวท   เหตุการณในเวียดนามใตที่เขาไดประสบ 
พบเหน็เมือ่ป พ.ศ. 2504 นั้นมิไดแตกตางไปจากเหตุการณในจีนแผนดินใหญกอนหนานั้นเพียง 12 
ปและไวทก็มิไดลังเลที่จะเปรียบเทียบบทบาทของมาดามโงดินนู กับบทบาทของมาดามเจียงไคเช็ค 
แมแตนอย

ธีโอดอร  ไวท เกิดที่นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2458 สํ าเร็จการศึกษา
สาขาวชิาภาษาและประวัติศาสตรจีนจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป พ.ศ. 2481    หลังจากนั้น  
จงึหนัไปประกอบอาชีพหนังสือพิมพ และยึดถืออาชีพนี้มาตลอดชวงระยะเวลา 40 ปที่ผานมา เร่ิม
ตนดวยการเปนผูส่ือขาวนิตยสาร Time และ Life ประจ ําประเทศจีน เขารายงานขาวการเมืองจีนสมัย
รัฐบาลเจียงไคเช็กคจากนครจุงกิง จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2483 นิตยสาร Time จงึสงเขาไปตระเวนหา
ขาวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย เวลานั้นสงครามโลกครั้งที่สองไดปะทุขึ้นแลว และมีทีทาจะลุกลาม 
มาถึงเอเชียบูรพา ไวทไดตระเวนดูกํ าลังทหารของฝายสัมพันธมิตร จนไดพบกับนายพลดักลาส 
แม็กอารเธอรที่นครมะนิลา แม็กอารเธอรไดทํ านายวา สงครามเอเชียบูรพาจักตองเกิดขึ้น 
อยางแนนอน และพยายามเสริมสรางกองทัพฟลิปปนสใหแข็งแกรงเพื่อเตรียมรับสงคราม  
แตตอนนั้นแม็กอารเธอรเชื่อวา กองทัพเรือญ่ีปุนไมอาจจะเปนอะไรได แมแตกองทัพเรือช้ันสอง 
ไวทไดรายงานขาวในนิตยสาร Time วา แม็กอารเธอรเปนนายพลที่ดีที่สุดในบรรดานายพล 
ฝายสัมพันธมิตรทั้งหลายในเอเชีย แตแลวเพียงสองปใหหลัง ญ่ีปุนก็สามารถยึดฟลิปปนสได และ
แม็กอารเธอรตองถอยไปตั้งกองบัญชาการที่นครเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อไวทพบ
กบัแม็กอารเธอรอีกครั้งหนึ่งที่เมลเบอรน แม็กอารเธอรไดบอกกับเขาวา “..กองทัพเรือที่ดีที่สุดคือ
กองทัพเรือญ่ีปุน เปนกองทัพเรือช้ันหนึ่ง รองลงมาคือกองทัพเรืออังกฤษ กองทัพเรืออเมริกัน 
จัดอยูอันดับสี่ ไมดีเทาแมแตกับกองทัพเรืออิตาลี..” แตกระนั้นวิจารณญาณของแม็กอารเธอร 
ก็ผิดอีกครั้ง เมื่อกองทัพเรืออเมริกันสามารถตอกรกับกองทัพเรือญ่ีปุนไดสํ าเร็จ จนสามารถ 
ก ําชยัชนะไวไดในเวลาตอมา

หลังจากนั้น ไวทก็กลับไปทํ างานในจุงกิง ที่นี่เขารับทราบความขัดแยงระหวาง
นายพลโทโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบญัชาการกองทัพอเมริกันในบริเวณประเทศจีน 
พมา และอินเดีย กับนายพลจัตวาแคลร เชนนอลต (Claire Chennault) แมทัพอากาศอเมริกันประจํ า
ประเทศจีน เขาไดเห็นความขัดแยงชนิดที่ประนีประนอมกันมิไดระหวางนายพลสติลเวลลกับ 
จอมพลเจียงไคเช็ค จนประธานาธิบดีรูสเวลทตองสงคณะผูแทน อันมีนายพลตรีแพททริก เฮอรเลย 
(Patrick Hurley) เปนหวัหนาไปไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อปลายป พ.ศ 2488 ความพยายามของพลตรี
เฮอรเลยในการประสานรอยราวระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และ
ระหวาจอมพลเจียงไคเช็คกับนายพลสติลเวลล ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง สาเหตุสํ าคัญ  
เนือ่งจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองภายในของจีน
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เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง สันติสุขยังหาไดเกิดขึ้นในประเทศจีนไม  
เนื่องจากความขัดแยงระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคกกมินตั๋งไดขยายตัวจนกลายเปนสงคราม
กลางเมอืง ในขณะที่ประชาชนสวนใหญมีความเปนอยูอยางแรนแคน รัฐบาลกกมินตั๋งกลับเสพสุข
จากการฉอราษฎรบังหลวงอยางปราศจากความสํ านึก กอนหนานั้นใน พ.ศ. 2487 ไดเกิดทุพภิกขภัย
ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในมณฑลฮูนาน สภาพฝนแลงไดกอความทุกขเข็ญใหแกประชาชนชาวจีน
อย างหาที่ เปรียบมิได   ทุพภิกขภัยที่ เกิดขึ้นในมณฑลฮูนานในทัศนะของธีโอดอร ไวท  
เปนทุพภิกขภัยที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติสมัยใหม ไวทเห็นคนลมตายตอหนา 
ตอตาไปทีละคนสองคนเนื่องจากขาดอาหาร และที่นั่นเขาไดเห็นคนกินเนื้อคนเปนครั้งแรก  
เจียงไคเช็คเองมิไดตระหนักถึงความรายแรงของปญหาทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้น จึงรูสึกตระหนกตกใจ
อยางยิ่งที่ไดอานรายงานขาวของไวท ซ่ึงสงไปตีพิมพในสหรัฐอเมริกา ความไมใสใจตอทุกขสุข
ของประชาชนนี้เอง นับเปนสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน
สามารถทํ างานอยางไดผล

ในระหวาง พ.ศ. 2488-2489 ไวทไดคาดการณอยางถูกตองวา สงครามกลางเมือง
ในประเทศจีนเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได นายพลสติลเวลลและผูรวมงานก็คาดการณไวเชนนั้น  
รายละเอียดของถนนประวัติศาสตรชวงนี้ ทานอาจหาอานไดจากหนังสือของ Barbara W. 
Tuchman, Stilwell and the American Experience in China, 1911-1915 (Macmillan, 1971) สํ าหรับ
ธีโอดอร ไวทเองก็ไดคาดการณไวอีกตอไปวา ในที่สุดแลว รัฐบาลกกมินตั๋งจะเปนฝายปราชัย  
และพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปนฝายกํ าชัย หากการณเปนเชนนั้น ไวทก็อดรูสึกเปนหวงอนาคตของ
บรรดาขารัฐการกระทรวงตางประเทศอเมริกันที่ประจํ าอยูในประเทศจีนมิได เพราะคนเหลานี้ 
ลวนแลวแตเปนคนหนุมที่ฉลาดปราดเปรื่องและเห็นการณไกล ชัยชนะของฝายคอมมิวนิสต 
ยอมหมายถึงการสูญสิ้นอนาคตของคนหนุมเหลานี้ ไวทเคยปรารภขอกังวลดังกลาวนี้กับบรรดา 
ขารัฐการกระทรวงตางประเทศอเมริกันที่ประจํ าอยู ในประเทศจีน  แตคํ าตอบที่เขาไดรับ 
จากเรยมอนด ลุดเดน (Raymond Ludden) ก็คือ  “..หนาที่ของเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศ ก็คือ 
การรายงานขอเท็จจริงตามที่ไดประสบพบเห็นอยางเที่ยงตรง โดยไมตองคํ านึงถึงการเมืองภายใน
สหรัฐอเมริกา..”

ธีโอดอร ไวทไดรายงานสภาพสงครามกลางเมืองในประเทศจีนไวในหนังสือ 
ของเขาชื่อ Thunder Out of China ซ่ึงตพีมิพคร้ังแรกใน พ.ศ. 2489 และหลังจากนั้นเพียงสามป 
พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนฝายมีชัย ดังที่เขาไดคาดการณลวงหนาไวแลว และก็คาดการณได 
อยางถูกตองเชนกันวา บรรดาขารัฐการกระทรวงตางประเทศอเมริกันที่ประจํ าอยูในประเทศจีน 
พากัน ‘ตกกระปอง’ ตามๆ กัน คนหนุมที่ปราดเปรื่องสองนาย ซ่ึงเปนลูกนองของนายพลสติลเวลล 
คอื จอหน สจวต เซอรวิส (John Stuart Service) และจอหน แพตตัน เดวิส (John Paton Davies) 
ตองถูกไลออก ขณะเดียวกัน จอหน คารเตอร วินเซนต (John Carter Vincent) หวัหนาสํ านักงาน
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การตะวันออกไกล (Office of Far Eastern Affairs) แหงกระทรวงตางประเทศ ซ่ึงปกปองลูกนอง
ของตนไดถูกบังคับใหลาออกจากราชการ เหตุเปนเพราะลมการเมืองฝายขวาในสหรัฐอเมริกาพัดจัด
จนถึงขั้นกาวเขาสูยุค หมอผีครองเมือง หรือ ‘ยคุแมกคารธี’ (ตั้งตามชื่อ Joseph McCarthy เจาตํ ารับ
หมอผี) ธีโอดอร ไวทเองก็ถูก ‘หมอผี’ คกุคาม ในขอหาวาฝกใฝฝายคอมมิวนิสต เนื่องจากรายงาน
ขาวของเขามักจะชี้ใหเห็นความชั่วรายและความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายตางๆของรัฐบาล 
กกมินตั๋ง ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานการณในประเทศจีนนั้นขัดกับเฮนรี่ ลูส (Henry R. 
Luce) บรรณาธิการนิตยสาร Time ในขณะนัน้อยางมากในที่สุด ไวทจึงลาออกจากการเปนผูส่ือขาว 
ใหนิตยสาร Time

ไวทย ายที่ทํ างานจากจีนไปอยู ยุโรปตะวันตก ที่นั่นเขาไดเห็นการฟ นตัว 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆที่ประสบภัยพิบัติจากสงคราม และติดตามผลความ 
ชวยเหลือของรัฐบาลอเมริกันตามแผนการมารแชล (Marshall Plan) อยางใกลชิด ไวทเขียนหนังสือ
เกีย่วกับเรื่องนี้ไวในเรื่อง Fire in the Ashes ซ่ึงตีพิมพคร้ังแรกเมื่อพ.ศ. 2496  สามปเศษใหหลัง  
ไวทไดกลาววา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเยอรมนีตะวันตกและญี่ปุ นเปนไปตามกฎวาดวยผล 
ที่ไมคาดฝน (Law of Unintended Consequences) ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งเยอรมนี
และญ่ีปุนเปนศัตรูคูอาฆาตของสหรัฐอเมริกา แตเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกา
กลับใหความชวยเหลือประเทศทั้งสอง จนเศรษฐกิจฟนตัวและกลายเปนประเทศมหาอํ านาจ 
ทางเศรษฐกิจที่เปนคูแขงขันสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาเอง ในขณะที่ประเทศที่เปนพันธมิตรของ
สหรัฐอเมริกา เชนอังกฤษ กลับมิไดรับความชวยเหลือเทาที่ควร และยังคงตองเผชิญปญหา
เศรษฐกิจซึ่งเรื้อรังตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง

จากยุโรป ไวทกลับบานเกิดเมืองนอน  และไดติดตามการเมืองอเมริกัน 
อยางใกลชิด เขาไดเฝาดูนักการเมืองคนแลวคนเลากาวขึ้นสูตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ดังที่เขา
ไดรายงานการวิเคราะหการไตเตา ‘บนัไดแหงอํ านาจ’ เพือ่ไปสูตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันของ
จอหน เอฟ. เคนเนดี้ไวในหนังสือช่ือ The Making of the President 1960 (Atheneum 1961) 
และเสนอการวิเคราะหทํ านองเดียวกันในกรณีของประธานาธิบดีลินดอน จอหนสันไวในหนังสือ 
The Making of the President 1961 (Atheneum 1965) สายใยแหงความสัมพันธที่ไวทสรางขึ้น 
กับนักการเมืองทั้งหลาย ไมเพียงแตจะชวยใหเขาสามารถเจาะขาวไดลึกเทานั้น หากทวายังชวย 
ใหเขาสามารถวิเคราะหการเมืองอเมริกันไดอยางถึงแกนอีกดวย ดังที่เขาประสบผลสํ าเร็จ 
อยางงดงามตอมาในการวิเคราะหกรณี ‘วอเตอรเกต’ ไวในหนังสือเร่ือง Breach of Faith : The Fall 
of Richard Nixon (Atheneum, 1975)

ตลอดระยะเวลา 40 ปเศษที่ธีโอดอร เอช. ไวท ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ 
เขาไดตระเวนไปทั่วเกือบทุกทวีป และไดพบปะบรรดาบุคคลสํ าคัญของโลกทั้งหลาย ในบรรดา
บคุคลส ําคัญ ไวทใหความนับถืออยูเพียง 3 คน คือ นายพลโจเซฟ สติลเวลล  นายโจวเอนไล  
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 และประธานาธิบดีจอหน เคนเนดี้ ความนับถือที่เขามีตอนายพลสติลเวลลและนายโจวเอนไลนั้น 
เกิดขึ้นจากความใกลชิดระหวางที่เขาเปนผูส่ือขาวในประเทศจีน ความซื่อสัตยและความเปนคน 
ตรงไปตรงมา ตลอดจนความสามารถของนายพลสติลเวลล และความออนนอมถอมตนและการมี
ลักษณะผูน ําของโจวเอนไล นับเปนคุณลักษณะที่ประทับใจไวทอยางมาก สวนความเคารพนับถือ 
ที่เขามีตอประธานาธิบดีเคนเนดี้นั้นเกิดจากพื้นฐานของอุดมการณทางการเมืองที่คลายคลึงกัน  
ความสนิทชิดเชื้อที่ไวทมีตอครอบครัวเคนเนดี้เปนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่ทราบกันทั่วไป ดังที่นาย 
อารเธอร ชเลซิงเกอร (Arthur M. Schlesinger, Jr.) กุนซือคนหนึ่งของเคนเนดี้ ไดกลาวไว 
ในหนังสือช่ือ A Thousand Days (Fawcett Crest Book, 1965) ซ่ึงเปนหนังสือประวัติศาสตรการ
เมืองอเมริกันยุคประธานาธิบดีเคนเนดี้ และเมื่อเคนเนดี้ถึงแกกรรมไดเพียงหนึ่งสัปดาหเศษ  
นางจากเกอลิน เคนเนดี้ ตองการแถลงขาวตอประชาชนอเมริกัน เธอก็นึกถึงธีโอดอร ไวท 
เปนคนแรก ดังที่ไวทไดรายงานเหตุการณการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้ตามถอยคํ าของ 
จากเกอลินไวใน นิตยสาร Life ในเวลาตอมา

นับตั้งแตมนุษยรูจักประดิษฐอักษรขึ้นใชในการสื่อสารระหวางกัน ถนนหนังสือ
ไดกลายเปนถนนสายที่ยาวเหยียดที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติ และจะสุดทางพรอมกับ 
ความสิ้นสุดของมนุษยชาติ ถนนหนังสือจึงเปนถนนสายที่แปรปรวนไปตามกระแสธารแหง 
ประวัติศาสตร ธีโอดอร ไวท นักหนังสือพิมพเรืองนามขาวอเมริกัน มิไดมุงพิสูจนความขอนี้ 
โดยตรง แตงานเขียนของเขาก็สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงดังกลาว

ในเดือนสิงหาคม 2521 หนงัสือใหมลาสุดของธีโอดอร ไวทไดออกสูถนนหนังสือ
อีกเลมหนึ่งคือ In Search of History : A Personal Adventure (Harper and Row, 1978)  หนงัสือใหม
เลมนี้เปนบักทึกประสบการณจากการประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพตลอดชวงเวลา 25 ป  
(พ.ศ. 2481-2506) และครอบคลุมเหตุการณในดินแดนสามทวีปตามถอยคํ าของไวท หนังสือเลมนี้ 
มใิชอัตชีวประวัติ และมิใชหนังสือประวัติศาสตรการเมือง หากเปนแตเพียง ‘เรียงความขนาดยาว’
ในขณะนี้ (2522) ธีโอดอร  ไวท กํ าลังตระเตรียมเขียนภาคที่สอง โดยบันทึกประสบการณสวนตัว
ตัง้แตป พ.ศ 2506 เปนตนมา และขณะเดียวกัน เขายังตระเตรียมตนฉบับเรื่อง The Making of the 
President 1976 ซ่ึงจะเปนเรื่องราวในการไตเตา ‘บันไดแหงอํ านาจ’ ของประธานาธิบดีจิมมี่ 
คารเตอร ออกมาในไมชาอีกเลมหนึ่งดวย

ถนนหนงัสอืของธีโอดอร  ไวท เปนถนนสายยาวเหยียด ทุกวันนี้ไวทยังคงใชชีวิต
ในการเขยีนหนงัสืออยางกระฉับกระเฉง แมวาวัยจะลวงเลยมาแลว 63 ปก็ตาม แตเขาก็ยังหวังที่จะมี
ชีวติอยูตอไปจนไดเขียน The Making of the President 1980  ออกมาอีกเลมหนึ่งเปนแน
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แอนโธนี กิดเดนส กับ LSE*

เมือ่ผมทราบขาววา ศาสตราจารยแอนโธนี กิดเดนส (Anthony Giddens) ตอบรับ
ต ําแหนงผูอํ านวยการ London School of Economics and Political Science (LSE) ผมอดรูสึก
ประหลาดใจมิได ใครเลยจะคาดคิดวา นักทฤษฎีสังคมคนสํ าคัญแหงปรัตยุบันสมัยดังเชนกิดเดนส 
ผูเคยนํ าเสนอผลงานในลักษณะ Grand Theory (ศพัทของ C. Wright Mills) จะสนใจรับตํ าแหนง 
ผูบริหารสถาบันการศึกษาเชนนี้

กิดเดนสเกิดในป 2481 เปนอาจารยในสังกัด King’s College, Cambridge 
University ต ําแหนงลาสุดคือ ศาสตราจารยสาขาวิชาสังคมวิทยา แมเคมบริดจจะเปนมหาวิทยาลัย
เก าแก  แตสังคมวิทยาเกือบจะไมมีที่ยืนในมหาวิทยาลัยนั้น การเติบโตของสังคมวิทยา 
ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจตลอดชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ปฏิเสธมิไดเลยวา กิดเดนส 
มบีทบาทรวมอยางมาก งานวิชาการยุคแรกของกิดเดนสมุงไปในดานการตีความทฤษฎีสังคมวิทยา
คลาสสิก ดังเชน Capitalism and Modern Social Theory (1971), Politics and Sociology in the 
Thought of Max Weber (1972), Emile Durkheim (1978) และ Sociology (1982)

กดิเดนสสนใจการวิเคราะหชนชั้น (Class Analysis) ดวย ดังเห็นไดจาก The Class 
Structure of the Advanced Societies (1973) แตกว็พิากษวิจารณลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร 
(Historical Materialism) A Contemporary Critique of Historical Materialism (1981) นบัเปนงาน
สํ าคัญในเรื่องนี้

แตงานชิ้นสํ าคัญของกิดเดนสอยูที่การพัฒนา Theory of Action, Agency and 
Structure และ Theory of Structuration ดงัเห็นไดจาก New Rules of Sociological Method (1976), 
Studies in Social and Political Theory (1977), Central Problems in Social Theory (1979),  
Profiles and Critiques in Social Theory (1983) และ The Constitution of Society (1984) นอกจากนี้ 
กดิเดนสยงัพยายามผนึกสังคมวิทยาเขากับภูมิศาสตรดวยการเสนอระเบียบวิธีการศึกษา Time and 
Space รวมทัง้การนํ าทฤษฎีสังคมไปวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ ดังเชน The Nation-
State and Violence (1985)

ไมตองสงสัยเลยวา กิดเดนสเปนนักสังคมนิยมคนสํ าคัญแหงศตวรรษที่ 20  
ณ บัดนี้มีหนังสือไมนอยกวา 5 เลม ที่ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดของกิดเดนส  
การทีก่ดิเดนสผละจากโลกของนักวิชาการไปสูโลกของนักบริหาร จึงชวนใหเขาใจวา กิดเดนสอาจ
                                                       
*  ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 14 มีนาคม 2540
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เบื่องานวิชาการ และเห็นวางานบริหารเปนงานที่ทาทาย แตในประวัติศาสตรปญญาชน  
มนีกัวชิาการจํ านวนไมมากนักที่ประสบความสํ าเร็จในการบริหาร

แตการดึงนักวิชาการชั้นยอดมาเปนผูอํ านวยการ LSE มิใชปรากฏการณใหม  
ผูอํ านวยการ LSE หลายตอหลายทานในอดีตเปนนักวิชาการที่มีเกียรติคุณอันสูงสง ไมวาจะเปน
เซอรวิลเลียม บีเวอริดจ (Sir William Henry Beveridge) ลอรดไลออนเนล รอบบินส (Lionel 
Robbins) และเซอรราลฟ ดาหเรนดอรฟ (Ralf Dahrendorf) กดิเดนสเพียงแตดํ าเนินในมรรควิถี 
เดยีวกบันักวิชาการผูทรงเกียรติคุณเหลานั้นเทานั้น

แตการที่กิดเดนสตองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจไปสู LSE ยอมสรางปญหา 
การขาดดุลแกเคมบริดจ การสูญเสียกิดเดนสทํ าใหเคมบริดจตองขาดขุมปญญาทางสังคมวิทยา 
อยางส ําคัญ และยากแกการชดเชย เมื่อคํ านึงถึงฐานะของกิดเดนสในโลกวิชาการ

เคมบริดจและ LSE เปนไมเบื่อไมเมามาแตอดีต LSE กอตัง้ขึ้นเพื่อทานกระแส
สถาบัน ‘ศักดินา’ ดงัเชนออกฟอรดและเคมบริดจ ซิดนีย เว็บบ (Sidney James Webb, 1859-1947) 
ผูนํ ามรดกของเฮนรี่ ฮัตซินสัน (Henry Hutchinson) มาจัดตั้ง LSE ตองการทานอิทธิพลทางความคิด
ของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก อันมีอัลเฟรด มารเชลล (Alfred Marshall, 
1842-1924) แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนผูนํ า แตแลว LSE กลับกลายเปนฐานที่มั่นของ 
สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกเสียเอง และเปนปอมปราการในการตาน Keynesian Revolution  
เมื่อจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes, 1883-1946) ปฏิวัติระบบการวิเคราะห 
เศรษฐศาสตรมหภาคในหนังสือช่ือ The General Theory of Employment, Interest and Money 
(1936) ววิาทะอนั  ดุเด็ดเผ็ดมันระหวางทั้งสองฝายสรางความราวฉานอยางลุมลึก ลอรดบีเวอริดจ 
(William Henry Beveridge) ผูอํ านวยการ LSE ในขณะนัน้เปนผูนํ าในการโจมตีเคนสดวยตนเอง 
หากแตดวยความเขาใจระบบการวิเคราะหของเคนสอยางไมถูกตอง

อยางไรก็ตาม เมื่อมีการปรับความเขาใจในความคิดระหวางทั้งสองฝาย และมี
ความพยายามในการปรับสัมพันธภาพระหวางสถาบันทั้งสอง LSE เร่ิมเปนฝายขาดดุลเคมบริดจ 
เมื่อนักเศรษฐศาสตรในสังกัดหลายคนแปรเปลี่ยนไปสังกัดสํ านักเศรษฐศาสตรเคนส บางคน 
โอนไปรับตํ าแหนงศาสตราจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ดังเชนนิโคลัส 
คาลดอร (Nicholas Kaldor) ในทศวรรษ 2500 และแฟรงก ฮาหน (Frank Hahn) ในปลายทศวรรษ 
2510 โดยทีใ่นชวงเวลาไลเล่ียกัน เคมบริดจตองสูญเสียแอนโธนี แอตกินสัน (Anthony Atkinson) 
ใหแก LSE

ในประวัติศาสตรของ LSE LSE ไดอาจารยจากมหาวิทยาลัยออกฟอรดไปเปน 
ผูอํ านวยการหลายคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 50 ปแรก แตไมเคยมีผูอํ านวยการที่มาจาก
มหาวทิยาลยัเคมบริดจเลย จอหน เมยนารด เคนส เคยไดรับขอเสนอใหรับตํ าแหนงนี้ แตเคนส 
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สนใจการทํ างานดานนโยบายที่กระทรวงการคลังมากกวางานบริหารสถาบันการศึกษา กิดเดนส 
จงึเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเคมบริดจคนแรกที่โอนไปรับตํ าแหนงผูอํ านวยการ LSE

LSE เติบโตจากสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ เมื่อแรกกอตั้ง LSE มีขนาดเล็กกวา 
College หลายแหงในมหาวิทยาลัยออกฟอรดและเคมบริดจเสียอีก แตดวยการประคบประหงมของ
ซิดนยี เว็บบ และการผลักดันของผูบริหารและคณาจารย LSE ถีบตวัข้ึนมาเปนสถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลก เทียมบาเทียมไหลกับมหาวิทยาลัยออกฟอรด เคมบริดจ และ Imperial College of 
Science, Technology and Medicine โดยที่ LSE เนนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตรโดยเฉพาะ

เมื่อกิดเดนสรับตํ าแหนงผูอํ านวยการ LSE เปลี่ยนรูปโฉมเปนอันมาก LSE  
เมื่อแรกกอตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาของพวกสังคมนิยมเฟเบียน แตเปนเพราะความเปดกวางของ
ซิดนีย เว็บบ  LSE จงึเปนสถาบันที่คณาจารยมีภูมิหลังอันหลากหลาย ตั้งแตซายจัดไปจนถึงขวาจัด 
ในขณะที่ LSE มฮีาโรลด ลาสกี้ (Harold Laski)  LSE ก็มีคารล ปอปเปอร (Karl Popper) ดวย  
และถึง LSE จะมีฟรีดดริก ฟอน ฮาเย็ก (Friedrich von Hayek) แต LSE กม็ริีชารด ทอวนี (Richard 
Henry Tawney)

ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมานี้ LSE ตองเดนิแนวทางทุนนิยม และใช
กลไกราคาในการแกปญหาทางการเงิน การรัดเข็มขัดทางการคลังและการตัดทอนงบประมาณ 
รายจายดานสังคม นับตั้งแตรัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร (Margaret Thatcher) เปนตนมา มีผล
กระทบตอมหาวิทยาลัยตางๆ อยางมาก LSE มอิาจหลบเลี่ยงผลกระทบตางๆ เหลานี้ได ในเมื่อ LSE
ตองพึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐบาลมากกวา 80% เมื่อรัฐบาลจํ ากัดงบประมาณที่ใหแก
มหาวิทยาลัย  LSE ตองพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น การพึ่งตนเองหนทางหนึ่งก็โดยการรับ           
นกัศกึษาตางชาติเพิ่มขึ้น เพราะสามารถเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุน (full-cost pricing) ในปจจุบัน 
LSE มนีกัศกึษาจาก 132 ประเทศ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งเปนนักศึกษาตางชาติ สวนใหญมาจาก
นอกสหภาพยุโรป

LSE หารายไดจากชื่อเสียงของตนที่ส่ังสมมาแตอดีต แตการเพิ่มจํ านวนนักศึกษา
รับเขายอมทํ าลายชื่อเสียงของ LSE ในระยะยาว เพราะ LSE ตองลดหยอนมาตรฐานในการรับ 
นกัศึกษา แตการที่ LSE มรีายไดจากนักศึกษาตางชาติจํ านวนมาก ทํ าให LSE กลายเปนสถาบัน 
ที่ผลิตบริการอุดมศึกษาเพื่อการสงออก LSE ชวยใหอังกฤษมีรายไดจากการสงออกเพิ่มมากขึ้น  
จนถึงกับไดรับรางวัล The Queen’s Award for Export Achievement ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมมีใครคาดคิด
มากอน

LSE เก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราปละ 8,500 ปอนดสเตอรลิง  
แตเก็บจากนักศึกษาชาวอังกฤษเพียงปละ 2,500 ปอนดสเตอรลิง ซ่ึงรัฐบาลเปนผูจาย กลาวอีก 
นยัหนึง่กค็อื รัฐบาลใหเงินอุดหนุน 2,500 ปอนสเตอรลิงตอนักศึกษาชาวอังกฤษหนึ่งคน ผูบริหาร 
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LSE ชุดเดิมมีความเห็นวา โครงสรางอัตราคาเลาเรียนที่เปนอยูไมเปนธรรม เพราะนักศึกษาจาก 
โลกที่สามตองเสียคาเลาเรียนปละ 8,500 ปอนดสเตอรลิง แตลูกเศรษฐีชาวอังกฤษที่สอบเขา LSE
ได ไมตองจายคาเลาเรียน เพราะรัฐบาลเปนผูจายให แตอัตราคาเลาเรียนที่รัฐบาลจายแทนนักศึกษา 
ชาวอังกฤษนี้ตํ่ ากวาตนทุนถัวเฉลี่ยมาก  LSE ตองการใหรัฐบาลปรับอัตราเงินอุดหนุนใหใกลเคียง
กับอัตราคาเลาเรียนที่เก็บจากนักศึกษาตางชาติ มิฉะนั้นจะเรียกเก็บ Top-up Fee กลาวคือ  
หากรัฐบาลจายเงินอุดหนุนตํ่ ากวาอัตราที่ LSE เห็นวาควรจะได LSE จะเก็บเงินสวนที่เหลือ 
จากนกัศกึษาชาวอังกฤษเอง หากรัฐบาลไมยอมปรับอัตราเงินอุดหนุน LSE จะเลกิรับเงินอุดหนุน
จากรฐับาลและกลายเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเก็บคาเลาเรียนในอัตราตลาด LSE ไมตอง 
งอรัฐบาล ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ LSE พึง่ตนเองมากขึ้น ในปจจุบัน LSE พึง่ทรัพยากร
ทางการเงินจากรัฐบาลเพียง 15% เทานั้น

ดวยเหตุที่รัฐบาลมิอาจเปนที่พึ่งได  LSE จ ําเปนตองเดินแนวทางตลาด เมื่อ LSE
ตองการขยายวิทยาเขต เนื่องจากที่ตั้งเดิมในตํ าบล Holborn คับแคบ LSE ใชวิธีการกูเงินเพื่อซ้ือ 
ทีด่นิใหม วิถีแหงตลาดที่ LSE เลือกนี้ทํ าให LSE ผูกพนัชะตากรรมของตนกับความเปนไปในตลาด
มากขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยถีบตัวสูงขึ้น LSE จะมีภาระการชํ าระหนี้เพิ่มขึ้น การขาดดุลการเงิน 
เปนปญหาเฉพาะหนาที่ LSE ตองเผชิญในป 2540 นี้ หากเงินปอนดสเตอรลิงมีคาแข็งตัวหรือ 
กลาวอีกนัยหนึ่งมีราคาแพง จํ านวนนักศึกษาตางชาติที่ตองการเขา LSE อาจจะลดลง ซ่ึงกระทบ 
ตอรายไดและฐานะการเงินของ LSE โดยตรง เพราะ LSE มไิดแขงขันกับมหาวิทยาลัยช้ันนํ าอื่นๆ
ในสหราชอาณาจักรดวยกันเองเทานั้น หากยังตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆที่ใช 
ภาษาอังกฤษ หรือประชาชนสวนใหญมีเชื้อสายแองโกลแซกซัน ดังเชนสหรัฐอเมริกา คานาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดอีกดวย

การเพิ่มจํ านวนนักศึกษาเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้นยอมทํ าใหภาระการสอนของ
คณาจารยเพิ่มขึ้นดวย เวลาสํ าหรับการทํ างานวิชาการและการวิจัยมีนอยลง อันนํ ามาซึ่งความตกตํ่ า
ทางวิชาการของ LSE เอง แตความตกตํ่ าดังกลาวนี้มิไดเกิดเฉพาะ LSE มหาวิทยาลัยช้ันนํ าอื่นๆ 
ในสหราชอาณาจักรลวนเผชิญความตกตํ่ าเดียวกันนี้รวมกัน

นี่เปนสภาพของ LSE ทีแ่อนโธนี กิดเดนสจักตองเผชิญ
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จากโทนี เบ็นน ถึงโทนี ครอสแลนด

‘ลุงเบ็นน’ ของอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ และอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ประกาศอํ าลา
เวทกีารเมือง หลังจากที่ใชชีวิตอยูในรัฐสภาอังกฤษเปนเวลา 50 ปเต็ม ‘ลุงเบ็นน’ สงจดหมายอํ าลา
ราษฎรในเขตการเลือกตั้งเมือง Chesterfield บอกกลาววา ‘ลุงเบ็นน’ จะไมลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยหนา เดือนเมษายน ป 2543 ‘ลุงเบ็นน’ กจ็ะมีอายุครบ 
75 ป

การ ‘ลางมือในอางทองคํ า’ ของ ‘ลุงเบ็นน’ สรางความอาลัยอาวรณแกประชาชน
ชาวอังกฤษจํ านวนมาก หนังสือพิมพพากันตีพิมพคํ าอาลัยประดุจหนึ่งวา ‘ลุงเบ็นน’ กํ าลังลา 
จากโลกนี้ไปเสียแลว ไมวาฝายขวาหรือฝายซาย และไมวาฝายที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ 
ความคิดและประพฤติกรรมของ ‘ลุงเบ็นน’ ลวนแลวแตอาลัยอาวรณ ‘ลุงเบ็นน’ ดวยกันทั้งสิ้น  
แมแตนิตยสาร The Economist ซ่ึงวิพากษ  ‘ลุงเบ็นน’ ทัง้ในยคุเรืองอํ านาจและไรอํ านาจ ก็ยังกลาว
ถึง ‘ลุงเบ็นน’ ในฐานะ A Great Paliamentarian (The Economist, July 3, 1999)

แอนโทนี นีล เว็ดจวูด-เบ็นน (Anthony Neil Wedgwood-Benn) เปนลูก Viscount 
Stansgate สํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เคยรับใชชาติบานเมืองดวยการเปน 
ทหารเรือในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามยุติ ทํ างานกับ BBC อยูพักหนึ่ง  
แลวจึงกระโดดขึ้นเวทีการเมือง จนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะตัวแทน 
จากเมือง Bristol เขตตะวนัออกเฉียงใตในป 2493 ในเวลานั้น เว็ดจวูด-เบ็นนมีอายุเพียง 25 ป  
นบัเปน ส.ส.ที่อายุนอยที่สุด

เมือ่บดิาถงึแกกรรมในป 2503 เว็ดจวูด-เบ็นน ซ่ึงเปนลูกเจานาย จะตองเปนสมาชิก
สภาขุนนาง (House of Lords) สืบทอดตอจากบิดา เขาจึงถูกถอดออกจากตํ าแหนงสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร ทางการประกาศใหมีการเลือกตั้งซอม เว็ดจวูด-เบ็นนสมัครรับเลือกตั้งดวย และชนะ
การเลอืกตั้ง แตศาลเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครจากพรรคอนุรักษนิยมชนะการเลือกตั้ง โดยกลาววา 
เว็ดจวูด-เบ็นนขาดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง กรณีดังกลาวนี้กอใหเกิดวิวาทะทางการเมือง 
อยาง ดุเด็ดเผ็ดมัน และยังผลใหมีการตรากฎหมายชื่อ Peerage Act of 1963 อนญุาตใหลูกเจานาย
ออกจากฐานันดรศักดิ์ได เว็ดจวูด-เบ็นนเลือกเปนสามัญชน และกลับมาเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในป 2506 เขาเปนผูแทนเมือง Bristol ตดิตอกันมาอีก 20 ป  แลวจึงแพการเลือกตั้งในป 2526 
เนื่องจาก

------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2543
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มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ในปตอมา เขาลงเลือกตั้งในเขตเมือง Chesterfield และชนะการ 
เลือกตัง้ และเปนผูแทนราษฎรในเขตนี้ติดตอกันมาอีก 16 ป จึงประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํ า’

แอนโทน ี นีล เว็ดจวูด-เบ็นน สัดกัดพรรคกรรมกรมาตั้งแตแรกขึ้นเวทีการเมือง 
เมื่อแรกเริ่ม เขายืนอยูคอนไปทางซายของฝายเปนกลางในพรรคนี้ไมมากนัก แตเมื่อกาลเวลา 
ลวงพนไป เขาเคลื่อนไปทางซายมากขึ้นๆ จนกลายเปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรคกรรมกร ในทศวรรษ 
2510 อันเปนชวงที่เขามีพลวัตทางการเมืองอยางสูง Anthony Neil Wedgwood-Ben เปลี่ยนชื่อเปน 
Tony Benn เขาตองการชื่อเสียงเรียงนามที่ฟงดูเปนชาวบาน ไมมีกล่ินอายของเจานายและขุนนาง
 ‘ลุงเบ็นน’ ยึดมั่นในแนวความคิดสังคมนิยมอยางคงเสนคงวา และขัดขวางการ 
ขบัเคลื่อนพรรคออกนอกเสนทางนี้ คนที่เห็น ‘ลุงเบ็นน’ เปนฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค ลวนแลวแต
เปนพวกที่ขับเคลื่อนไปทางขวา ‘ลุงเบ็นน’ มขีบวนการกรรมกรเปนฐานกํ าลังทางการเมือง และ 
เชื่อมั่นในระบบ Mass Democracy ดวยเหตุนี้ ฝายซายจัดในพรรคจึงเชิด ‘ลุงเบ็นน’ ขึ้นเปนผูนํ า 
ในการยึดกุมองคกรของพรรคในระดับทองถ่ิน

พรรคกรรมกรพายแพการเลือกตั้งทั่วไปในป 2522  และตอมาในป 2526 ผูนํ า
พรรคกรรมกรจํ านวนไมนอยกลาวหาวา ความพายแพเหลานี้เปนผลงานของฝาย ‘ซายจัด’ ในพรรค 
ในฐานที่ขัดขวางการปรับเปลี่ยนนโยบายพรรค ‘ลุงเบ็นน’ ยืนกรานใหพรรคกรรมกรยึดมั่น 
ใน Socialist Manifesto โดยมีแนวนโยบายหลักอยูที่การใหรัฐบาลเปนผูผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะที่สํ าคัญและการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ซ่ึงจํ าตองเก็บภาษีระดับสูงสํ าหรับการใชจาย  
นับตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา โลกเคลื่อนไปทางขวา ดวยอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยม 
ทางเศรษฐกิจสมัยใหม (Neo-Liberalism)  แต ‘ลุงเบ็นน’ ยังคงเคลื่อนไปทางซาย ผูนํ าพรรค
กรรมกรจํ านวนมากตองการใหพรรคเคลื่อนตามกระแสโลก  แต ‘ลุงเบ็นน’ ขัดขวางการเ 
ปล่ียนแปลงดังกลาวนี้

ววิาทะเรือ่งนโยบายและความขัดแยงภายในพรรคทวีความรุนแรง จนในป 2523 
พรรคกรรมกรก็แตก  ผูนํ าฝายเสรีนิยมในพรรคอันประกอบดวยรอย เจ็งกินส (Roy Jenkins)  
เดวิด โอเวน (David Owen) และเชอรลีย วิลเลียมส (Shirley Williams) ออกไปจัดตั้งพรรคการเมือง
ใหมช่ือ Social Democratic Party

การแตกตัวของพรรคกรรมกร ประกอบกับการพายแพการเลือกตั้งหลายครั้ง  
ทํ าพรรคกรรมกรตองปรับนโยบายสูแนวทางเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ‘ลุงเบ็นน’ ยังคงเชื่อวา  
ความพายแพของพรรคกรรมกรเปนเพราะการขาดพันธะในการยึดมั่นในระบบสังคมนิยม นับตั้งแต
การพายแพของพรรคกรรมกรในป 2526 เปนตนมา บทบาทของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกร 
ลดนอยถอยลงตามลํ าดับ ทั้งในยุคนีล คินน็อก (Neil Kinnock, 2526-2535) จอหน สมิธ (John 
Smith, 2535-2537) และแอนโทนี แบลร (Anthony Charles, 2537-ปจจุบัน) เปนหัวหนาพรรค



98

แมพรรคกรรมกรจะชนะการเลือกตั้ง และโทนี แบลรขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี 
ในป 2540 แต ‘ลุงเบ็นน’ มิไดยินดีปรีดามากนัก สวนสํ าคัญเปนเพราะพรรคกรรมกรละทิ้ง 
หลักการดั้งเดิมดวยการแกไขธรรมนูญพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 4 ซ่ึงระบุวา เมื่อ 
พรรคกรรมกรยึดกุมอํ านาจรัฐได  จะตองยึดกิจกรรมเศรษฐกิจที่สํ าคัญมาเปนของรัฐ (Public 
Ownership) แบลรประสบความสํ าเร็จในการแกไขธรรมนูญพรรคดังกลาวนี้ พรอมกันนี้ก็พยายาม
ขจัดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพกรรมกรในพรรค  การเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้ยากที่ ‘ลุง
เบ็นน’ จะเห็นชอบดวย

ในประวตัิศาสตรพรรคกรรมกรแหงประเทศอังกฤษ เคยมีความพยายามที่จะแกไข
Clause 4 ของธรรมนูญพรรคมากอนตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แลว แตไมประสบความสํ าเร็จ ในครั้ง
นัน้ แอนโทนี ครอสแลนด (Anthony Crossland, 2461-2520) เปนตัวตั้งตัวตี

ครอสแลนดเคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดกอนขึ้นเวทีการเมือง  
โดยที่ในเวลาตอมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson)  
แตเนือ่งจากถูกยายกระทรวงบอยครั้ง จึงไมมีผลงานการบริหารอันโดดเดน มรดกสํ าคัญของครอส
แลนดอยูที่การเขียนหนังสือ 2 เลม อันไดแก The Future of Socialism (1956) และ Socialism Now 
(1974)

ครอสแลนดเปน ‘รุนพี่’ ของ ‘ลุงเบ็นน’ ในพรรคกรรมกร เมื่อครอสแลนดดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญในรัฐบาลวิลสันนั้น ‘ลุงเบ็นน’ยังเปนรัฐมนตรีออนอาวุโส 
แตครอสแลนดมีความคิดทางการเมืองแตกตางจาก‘ลุงเบ็นน’เกือบโดยส้ินเชิง ในขณะที่              
‘ลุงเบ็นน’ ยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยม ครอสแลนดเห็นวา พรรคกรรมการควรมุงพัฒนา 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) การยึดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสํ าคัญมาเปนของรัฐ 
เปนเรื่องไมจํ าเปน ถึงแมพรรคจะมีเปาหมายดานการกระจายรายไดและการยกมาตรฐานการ 
ครองชีพของประชาชน แตเปาหมายเหลานี้สามารถบรรลุไดดวยการผลักดันระบบเศรษฐกิจ 
ใหเจริญเติบโตผสมผสานกับการใชเครื่องมือของนโยบายดานอื่นๆ โดยที่รัฐมิจํ าตองประกอบ 
รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น

ดวยเหตุที่มีเศรษฐทรรศนดังกลาวขางตนนี้เอง ครอสแลนดจึงไมเห็นดวยกับ  
ธรรมนูญพรรคขอ 4 หรือที่เรียกกันวา Clause 4 ในระหวางป 2502-2503 ครอสแลนดพยายาม 
ผลักดันใหพรรคกรรมกรแกไขธรรมนูญพรรคในสวนนี้ แตไมประสบผลสํ าเร็จ

ภายหลังจากที่พรรคกรรมกรชนะการเลือกตั้งทั่วไปในป 2540 ผูคนพากัน 
กลาวขวัญถึงครอสแลนดอีกวาระหนึ่ง วงวิชาการกลับไปศึกษาความคิดของ‘ปญญาชนแหง 
พรรคกรรมกร’ ทานนี้  และตั้งปุจฉาวา   ฤาโทนี แบลรนํ าความคิดของครอสแลนดมาใชในทาง
ปฏิบัติ
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 ‘ลุงเบ็นน’ เปน ‘ผูราย’ ในสายตาของผูนํ าพรรคกรรมกรมาเปนเวลาเกือบสอง 
ทศวรรษแลว ครอสแลนดเพิ่งจะถูกจับขึ้นมาทาหนาปะแปงเพื่อใหเปน ‘พระเอก’ ของพรรค  
อยางนอยที่สุดเพื่อแสดงใหเห็นวา ปญญาชน ‘ฝายซาย’ กม็แีนวความคิด ‘เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ’
มากอนแลว

หมายเหตุ
บทวเิคราะหความคิดของครอสแลนดกับนโยบาย New Labour ของพรรคกรรมกร

ภายใตการนํ าของโทนี แบลร ดู Dick Leonard (ed.), Crosland and New Labour (Macmillan, 1999) 
บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู Time Literary Supplement (June 25, 1999) เขยีนโดย Shirley Williams
รัฐมนตรีในรัฐบาลฮาโรลด วิสัน รวมยุคกับครอสแลนด



ภาคที่สาม
เศรษฐศาสตร



101

นมกระปองเครื่องมือฆาตกรรมทารก?∗

 สงครามระหวางเตานมกับขวดนม
นีเ่ปนขาวพาดหัวของหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัวันที่ 10-12 กันยายน 

2521 กอนหนานั้นหนังสือพิมพ สยามรัฐรายวัน ฉบบัวนัที่ 23 สิงหาคม ศกเดียวกัน ตีพิมพจดหมาย
ถึงบรรณาธิการจากผูอานทานหนึ่ง ซ่ึงมีสาระสํ าคัญวา ชายคนหนึ่งอยูถนนราชวิถี บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ไดไปซื้อนมผงยี่หอของแล็คโตเยน ราคากระปองละ 74 บาท เมื่อนํ ามาที่บานเปด
แลวปรากฏวามีกล่ินเหม็นหืน ทดลองชิมดูแลวปรากฏวาเหม็นจนกินไมได จึงนํ าไปคืนที่รานคา
รานเดิม ปรากฏวาเจาของรานบายเบี่ยงไมสนใจมอง หรือดมนมผงนั้น เพียงแตกลาววา ตอนที่ 
รับมาขาย ก็ไมทราบวาขางในกระปองนั้นจะเปนอยางไร

หลังจากนั้น หนังสือพิมพ มติชน ฉบบัวนัที่ 22 และ 23 กันยายน 2521 ก็ตีพิมพ 
บทความเรือ่ง “นมกระปองเปนเหตุ” ของนายแพทยสันติภาพ ไชยวงศเกียรติ ซ่ึงพยายามชักชวนให
ผูอานเลี้ยงทารกดวยนมมารดา  แทนที่จะเลี้ยงดวยนมผงหรือนมกระปอง

และแลวสงครามที่ไมประกาศระหวางเตานมกับขวดนมก็ระเบิดขึ้นในเมืองไทย 
ภายหลังจากที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ มาเกือบทั่วโลก

ผูที่อานขาวนี้คงจะอดรูสึกสงสัยมิไดวา ทํ าไมจึงตองมีการถกเถียงกันวา มนุษย
ควรจะเลี้ยงลูกดวยเตานมหรือขวดนม ทั้งๆที่นมมารดาเปนที่ยอมรับกันมาชานานวาเปนอาหาร
ธรรมชาติที่เหมาะแกการเลี้ยงทารกมากที่สุด

ปจจุบัน มีหนังสืออยูอยางนอย 2 เลมที่จะชวยใหผูอานทราบภูมิหลังและความ 
เป นมาของสงครามระหว างเต านมกับขวดนม  หนังสือทั้งสองเล มนี้ล วนแลวแต  เขียน  
โดยผูที่ตระหนักถึงภัยพิบัติอันเกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารทารก (Baby-food 
Industry)

เลมแรกคือ Food First : Beyond the Myth of Scarcity (Boston : Houghton 
Mifflin, 1977) เขยีนโดย ฟรานซิส  มัวร แลปเป (Frances Moore Lappe) และโจเซฟ คอลลินส 
(Joseph Coltins)

                                                       
∗  ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ   ปที่ 3 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2523) หนา 82-91
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เลมที่สองคือ How the Other Half Dies : The Real Reasons for World Hunger. 
(Harmondsworth : Penguin Books, 1977) เขยีนโดย ซูชาน ยอรจ (Susan George) หนังสือเลมนี้ 
ตพีิมพคร้ังแรกในป 2519   และขายดีมาจนตองพิมพคร้ังที่สองในปตอมา

สงครามระหวางเตานมกับขวดนมมีความเปนมาอยางไร
การเลี้ยงทารกดวยนมมารดาเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาชานาน แตในปจจุบัน  

ผูเปนมารดาทั้งหลายกลับมีแนวโนมที่จะเลี้ยงบุตรธิดาดวยนมกระปองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง      
พฤตกิรรมดงักลาวนี้ แรกเริ่มเดิมทีเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลวกอน แตโดยผลของการเลียนแบบ
วถีิชีวิตของอารยประเทศ (Demonstration Effect) ประชาชนในประเทศดวยพัฒนาจึงเริ่มเลี้ยงลูก
ดวยนมกระปอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในเขตเมือง และตอมาพฤติกรรมดังกลาวนี้ก็ระบาด
ไปสูเขตชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในรอบสองทศวรรษที่ผานมานี้

ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น?

อาหารทารก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑนม ที่มีการซื้อขายกันในทองตลาด 
ทกุวันนี้ สวนใหญเปนผลผลิตของ บริษัทนานาชาติ (Multinational Corporations) บริษัทเหลานี้
ลวนแลวแตมีสาขาอยูเกือบทั่วทุกมุมโลกและตองการขยายกิจการแผกิ่งกานสาขาใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได แตเดิมนั้นบริษัทนานาชาติที่ผลิตอาหารทารกแผขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจเฉพาะแต
ในประเทศที่พัฒนาแลว แมบางบริษัทจะไดเขาไปลงทุนตั้งโรงงานในประเทศดอยพัฒนามาเปน
เวลากวาครึ่งศตวรรษ ดังเชนบริษัทเนสตเล )e(Nestl ′ ซ่ึงเขาไปลงทุนในประเทศบราซิลมาตั้งแตป 
2464 แตการขยายตัวมีไมมากนัก จวบจนกระทั่งทศวรรษ 2500 อัตราการเกิดของทารกในประเทศ 
ที่พัฒนาแลวมีแนวโนมลดนอยถอยลง ซ่ึงกระทบกระเทือนกิจการการผลิตอาหารทารกอยางมาก 
เพราะตลาดถูกจํ ากัดใหแคบลง บริษัททั้งหลายจึงตองปรับตัวเพื่อใหสามารถเจริญเติบโตอยูตอไป
ได โดยใชกลวิธีที่แตกตางกันอยางนอย 2 วิธี คือ

วิธีแรก โดยการกระจายการผลิต (Diversification)   ดวยการลงทุนผลิตสินคาอื่นๆ 
นอกเหนือจากอาหารทารก การกระจายการผลิตจะชวยลดภาระการเสี่ยงได เพราะถาหากตลาด
อาหารทารกเกิดซบเซา บริษัทจะไดหารายไดจากการขายสินคาประเภทอื่น เพื่อชดเชยรายได
จากการขายอาหารทารกที่ลดลงได นอกจากนี้ การกระจายการผลิตยังเปนกลวิธีที่เหมาะสมกับ
บริษทัยกัษใหญ ซ่ึงตองการขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจอีกดวย

วิธีที่สอง บริษัทยักษใหญที่มีกิจกรรมการผลิตอาหารทารกอีกพวกหนึ่ง หันไป
บุกเบิกตลาดในกลุมประเทศโลกที่สามที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูง บริษัทนานาชาติ
ในกลุมนี้ ไดแก แอบบอต แลบบอแรทโทรีสย (Abbot Laboratories) อเมริกันโฮมโปรดักส
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(American Home Products)  บริสตอล มายเออรส (Bristol Myers)  บอรเดน (Borden) คารเนชั่น 
(Carnation) และ เนสตเล  )e(Nestl ′

ดวยเหตุนี้เอง โรงงานผลิตอาหารทารก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานผลิตภัณฑนม 
จึงผุดขึ้นในประเทศดอยพัฒนาเปนจํ านวนมานับตั้งแตป 2503 เปนตนมา แตเดิมนั้นประเทศ
ในกลุมโลกที่สามที่บริษัทผลิตอาหารทารกเขาไปลงทุนตั้งโรงงาน สวนใหญอยูในภูมิภาคละติน   
อเมรกิา ทั้งนี้เนื่องจากภูมิภาคดังกลาวนี้มีวัตถุดิบสํ าคัญที่ใชในการผลิต อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 
2503 เปนตนมา โรงงานของบริษัทผลิตอาหารทารกไดผุดขึ้นเปนจํ านวนมากในอัฟริกาและเอเชีย 
ทั้งๆที่ประเทศเหลานี้สวนใหญ มีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบสํ าคัญที่ใชในการผลิตอาหารทารก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑนม

ในการบุกเบิกตลาดในประเทศดอยพัฒนา บริษัทยักษใหญเหลานี้ใชกลวิธีในการ
โหมโฆษณาเพื่อใหผูบริโภคในประเทศเหลานี้เห็นดีเห็นงามวา อาหารทารกสํ าเร็จรูปมีคุณคา
ทางโภชนาการดีเทาเทียม หรือดีกวานมมารดา เพราะเล็งเห็นวา ตราบใดก็ตามที่ยังคงมีการใช
นมมารดาเลี้ยงทารก อาหารทารกสํ าเร็จรูปเหลานี้จะไมสามารถขายไดมากเทาที่ต องการ 
ในประเด็นนี้ แลปเปและคอลลินส กลาวไวในหนังสือที่อางถึงขางตนนี้ (หนา 312-313) ความ
ตอนหนึ่งวา

“…แทที่จริงแลว เด็กสามารถไดรับการเลี้ยงดูอยางดีดวยนมมารดาเปนเวลาถึง
สองป หากไดอาหารประเภทอื่นๆ แตเพียงเล็กนอย โดยที่ไมตองพึ่งอาหารกระปองแตประการใด 
ในบางวฒันธรรม เด็กไดรับการเลี้ยงดูดวยนมมารดาเปนเวลายาวนานกวานี้ แมเพียงเมื่อ 40 ปที่แลว
มานีเ้อง แมชาวจีนและญี่ปุนเลี้ยงลูกดวยนมจากเตาเปนเวลายาวนานถึง 5-6 ป ชาวเกาะคาโรไลน
ถึง 10 ป และชาวเอสกิโมถึง 15 ป

อยางไรก็ตาม บริษัทนานาชาติหลายตอหลายบริษัทรูสึกไมพึงพอใจกับสภาพ
ธรรมชาติ หรืออยางนอยที่สุดก็รู สึกไมพึงพอใจในขอที่ว า ธรรมชาติไมเปดชองใหมีการ
ฉกประโยชนทางการคา แตในการสรางตลาดขึ้นในที่ซ่ึงโอกาสในการฉกประโยชนทางการคา
ดเูหมอืนจะไมมีอยูเลยนั้น บริษัทนานาชาติกลับพบวา ยังมีชองทางที่จะบุกเบิกตลาดได โดยอาศัย
ธรรมชาติของมนุษยขอหนึ่ง นั่นก็คือ ความตองการตามธรรมชาติของบิดามารดาที่จะมีทารก
ที่สมบูรณ โดยผลของการใชแผนปายโฆษณา การโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ และโปสเตอรสี
จํ านวนเหลือคณานับ บิดามารดาในประเทศดอยพัฒนาถึงกับสรุปวา เด็กที่สมบูรณพูนสุขกับขวด
หรือกระปองนมแล็คโตเยนเปนสิ่งเดียวกัน คนเหลานี้ทราบวา ครอบครัวชนชั้นสูงและผูมีการศึกษา
ใชขวดนมในการเลี้ยงลูก คนเหลานี้ก็ตองการอาหารที่ดีที่สุดสํ าหรับลูกของตนดวย…”

เมื่อบริษัทยักษใหญตัดสินใจที่จะบุกเบิกตลาดในประเทศดอยพัฒนา การโฆษณา
จึงเปนกลวิธีที่เลือกใช และเทคนิคการโฆษณามีแนวโนมที่จะใหขอมูลที่เกินจริง เพื่อชักนํ าให 
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ผูบริโภคหันมาใชนมกระปองเล้ียงทารกแทนนมมารดา (Persuasive Advertising) ในประเด็นนี้ มี
ขอที่นาสังเกตอยางนอย 3 ประการ คือ

(ก) การโฆษณากระทํ าทุกรูปแบบ เชน การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน การโฆษณา
ทางหนาหนังสือพิมพ การใชโปสเตอรสี การใชแผนปายโฆษณาขนาดมหึมา การใชรถติด
เครื่องกระจายเสียง และการใชพนักงานขายซึ่งแตงกายดวยเครื่องแบบคลายคลึงนางพยาบาล 
ในประเดน็นี ้ นายแพทยสันติภาพ ไชยวงศเกียรติ กลาวไวในบทความเรื่อง “นมกระปองเปนเหตุ” 
ซ่ึงตีพิมพใน มติชน ฉบบัวนัที่ 22 กันยายน 2521 ความตอนหนึ่งวา

“…ความเกงกาจในการขายนมกระปองนั้น  ตองยกใหบริษัทยักษใหญในวงการ
นมจาก       สวิตเซอรแลนดทั้งหลาย  เพราะ

(1) สามารถซื้อตัวพยาบาลออกมาเปนเซลลแมนในการขายนมไดในอัตรา
เงนิเดอืนและโบนัสที่สูงมาก สวนมากจะแจกรถหนึ่งคันใหออกวิ่งขายนมดวย

(2) พยาบาลและคนขายนมที่ออกมา หลอนจะแตงชุดขาว แตไมสวมหมวก
พยาบาล ชุดคลายคลึงพยาบาลที่สุด ทํ าใหการขายนมงายเขา เพราะตามชนบทที่ขาดแคลนแพทย
อยางรนุแรงนัน้ พยาบาลเขาทํ าหนาที่นายแพทยอยูทั่วประเทศไทยแลว คนปวยเรียกพยาบาลชุดขาว
วา ‘คณุหมอ’ ทกุคน ฉะนั้น พยาบาลขายนมอาศัยชุดขาวปนเทาหรือฟานิดๆ ออกมาขายนมผง 
ชาวบานก็ยังศรัทธาในเครื่องแบบอยูดี

(3) คอรรัปชัน่ในวงการแพทยและขาราชการทุกคนที่เบิกเงินได   โดยโรงพยาบาล
นั้นๆ จะสั่งนมผงเขาโรงพยาบาล โดยสงใบเสร็จใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเขตตางๆ 
โดยอางวาเปนนมใชเล้ียงเด็กในโรงพยาบาล แตขายใหขาราชการ ครู ไปรษณียนั้น โรงพยาบาล
เขาจะตองเขียนใบเสร็จคํ าวาคายาแทน เพราะถาเขียนคานมผง เบิกไมไดแน มิหนํ าซํ้ าตองออก
ใบรบัรองปะหนาวา ปวยเปนไขหวัด ทองรวง อะไรตามเรื่อง ก็เอาใบเสร็จไปเบิกได…”

(ข) เนื้อหาในการโฆษณา การโฆษณาในระระแรกมักจะเนนในการใหขอมูล
ที่ผิดๆวา นมกระปองมีคุณภาพทางโภชนาการเทาเทียมกับนมมารดา ทั้งนี้เพื่อทํ าลายความเชื่อ
อันถูกตองของประชาชนที่วา นมมารดาเปนอาหารทารกที่ดีที่สุด แตตอมาเมื่อถูกแพทยและ
นักโภชนาการโตแยงวา ขอความที่ใชโฆษณาดังกลาวนี้เปนสารสนเทศที่เกินจริง ประกอบกับ
รัฐบาลบางประเทศไดใชมาตรการบางประการในการปองกันมิใหมีการโฆษณาที่เกินจริง เนื้อหา
ในการโฆษณาจึงแปรเปลี่ยนมาเปนวานมกระปองเปนอาหารทารกที่มีคุณภาพทางโภชนาการ
รองจากนมมารดา บริษัทยักษใหญที่มีกิจการในการผลิตอาหารทารกมักจะแกตัววา ตนมุงผลิต
สินคาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคเพียง 2 กลุม คือ กลุมผูหญิงที่ไมมีนํ้ านมที่จะเลี้ยงทารก
และกลุมผูหญิงที่ตองออกทํ างานนอกบาน การโฆษณาเปนเพียงเครื่องมือในการสื่อขาวสาร
ใหผูบริโภคสองกลุมนี้ทราบเทานั้น มิไดมีเจตนาที่จะกระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อนมผง
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หรือนมกระปองโดยไมจํ าเปน ในประเด็นนี้ มีขอเท็จจริงที่พึงสังเกตอยูอยางนอย 2 ประการ คือ 
ประการแรก แมวาในขอเท็จจริงจะมีหญิงผูเปนมารดาที่ไมมีนํ้ านมมากพอแกการเลี้ยงลูกของตนเอง
อยูในทกุประเทศ แตจํ านวนดังกลาวนี้มีอยูไมเกิน 5% สวนหญิงที่ตองทํ างานนอกบานในประเทศ
ดอยพัฒนา โดยทั่วไปก็มีไมมากนัก  แลปเปและคอลลินสกลาววา

“…บัดนี้ แพทยหลายตอหลายคนเชื่อวา การโฆษณาของบริษัท (ผูผลิตนม
กระปอง) โดยทั่วไปมุงที่จะทํ าลายความมั่นใจของผูเปนมารดา บริษัทเพียงแตเอยถึง‘หญิงที่มี
นํ้ านม’ และหญิงที่มีนํ้ านม ‘คุณภาพเลว’ ก็สามารถกอใหเกิดความกังขาอยางลึกล้ํ าในจิตใจของ
ผูเปนมารดาในเรื่องความสามารถในการเลี้ยงลูกดวยนํ้ านมของตนเอง…”

ในประการทีส่อง แมวาบริษัทยักษใหญเหลานี้อางวามิไดตองการที่จะกระตุนใหมี
การเลี้ยงทารกดวยนมกระปองแทนนมมารดาโดยไมจํ าเปน แตในขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม 
การใชรถติดเครื่องกระจายเสียงเขาไปในหมูบานชนบท เพื่อโฆษณาและขายนมกระปองหรือนมผง
กด็ ีและการใชพนักงานขาย ซ่ึงแตงตัวคลายคลึงกับพยาบาลก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนกลวิธีในการ
กระตุนใหเกิดการใชนมกระปองแทนนมมารดาทั้งสิ้น แลปเปและคอลลินสไดรายงานผลการ
สํ ารวจในประเทศไนจีเรียวา มารดาที่ใชขวดนมเลี้ยงลูก 96% คิดวา คํ าแนะนํ าในการเลี้ยงลูก
วิธีดังกลาวนี้เกิดจากบุคลากรทางการแพทยที่ปราศจากผลประโยชน ซ่ึงสวนใหญเปนนางพยาบาล  
หารูไมวา นางพยาบาลเหลานี้เปนตัวแทนของบริษัทผูผลิตนม (หนา 315)

(ค) การขยายตลาดดวยการตั้งคลังนม (Milk Banks) บริษทัยักษใหญบางบริษัท
มีโครงการอยางเชนการจัดตั้งคลังนมขึ้นในโรงพยาบาลตางๆ โดยมีหลักการที่จะขายนมผงหรือ
นมกระปองแกหญิงที่มาคลอดลูกในโรงพยาบาลนั้นในราคาตํ่ ากวาราคาตลาด หากหญิงนั้นสามารถ
พิสูจนไดวามีฐานะยากจน จุดมุงหมายหลักของโครงการคลังนมมิไดอยูที่การชวยเหลือคนยากจน 
แตอยูที่การขยายตลาดนมผงหรือนมกระปอง เพราะการเสนอขายผลผลิตเหลานี้ในราคาที่ตํ่ ากวา
ราคาตลาดเปนอันมาก (ตามปกติ 30-40%) เปนสิง่จูงใจที่ชักนํ าใหครอบครัวที่ยากจนเริ่มเลี้ยงลูก
ดวยนมผงหรือนมกระปอง วิธีการดังกลาวนี้ทํ าใหบริษัทสามารถขยายตลาดเขากลุมประชาชน
ทีย่ากจนได ผูที่สนใจเรื่องคลังนม อาจศึกษาไดจากหนังสือของนายโรเบิรต เจ. เลโดการ (Robert J. 
Ledogar)  Hungry for Profits : US Food and Drug Multinationals in Lalin America (New York : 
IDOC, 1976)

การชักนํ าใหประชาชนผูยากไรในโลกที่สามเลี้ยงลูกดวยนมผงหรือผลิตภัณฑนม
นั้นไดมีสวนทํ าใหปญหาทุพโภชนาการ (Malnutrition) และปญหาโรคขาดอาหารของเด็ก
ในประเทศดอยพัฒนา กลายเปนปญหาที่มีความรายแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่สํ าคัญอยาง 2 
ประการ คือ
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ประการแรก ครอบครวัที่ตองการเลี้ยงลูกดวยนมหรือนมกระปองจะตองมีฐานะดี
พอสมควร เพราะผลิตภัณฑเหลานี้ราคาคอนขางแพง แลปเปและคอลลินสรายงานวา (หนา313) 
ในการเลีย้งทารกอายุ 4 เดือนในประเทศกัวเตมาลา รายจายในการซื้อนมกระปองสูงถึงรอยละ 80 
ของรายไดถัวเฉลี่ยของประชาชน สวนในเมืองลิมา ประเทศเปรู สัดสวนดังกลาวนี้ตกประมาณ 
40% เมือ่การทุมโฆษณาของบริษัทผูผลิตอาหารทารกมีผลใหประชาชนในประเทศโลกที่สามหันมา
ใชขวดนมเลี้ยงลูกมากขึ้น ในขณะที่รายไดถัวเฉลี่ยของประชาชนโดยทั่วไปมีไมมากพอที่จะซื้อนม
ผงหรือนมกระปองในปริมาณที่รางกายทารกตองการ วิธีการที่ประชาชนในประเทศโลกที่สาม
ปฏิบตัิในการแกปญหานี้ มีอยูอยางนอย 2 วิธีกลาวคือ

(ก) ใชวิธีผสมนมผงใหเจือจาง นมกระปองที่ควรใชเล้ียงทารกเพียง 1 สัปดาห 
อาจใชวิธีผสมใหเจือจางเพื่อใหใชเล้ียงทารกไดถึง 2 สัปดาห แลปเปและคอลลินสไดรายงานวา         
(หนา 313) จากการสํ ารวจการใชขวดนมเลี้ยงทารกในบารบาดอสในป 2512 ปรากฏวา ในบรรดา
ครอบครัวที่ใชขวดนมเลี้ยงทารก ประมาณรอยละ 82 ใชวิธีผสมนมผงใหเจือจาง นมกระปอง
ซ่ึงควรใชเล้ียงทารกเพียง 4 วัน กลับผสมเจือจางเพื่อใหใชเล้ียงไดตั้งแต 5-21 วัน บางครอบครัว
เมื่อไมมีเงินซื้อนมเลี้ยงลูก ก็ใชวิธีบรรจุนํ้ าเปลาใสขวดใหลูกดูด ทารกที่กินนมผงที่ผสมอยาง
เจือจางมากเกินไป จะมีนํ้ าหนักลด เกิดโรคขาดอาหาร ไมมีภูมิคุมกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ และ
ไมสามารถเจริญเติบโตอยางเต็มที่

(ข) ซ้ือนมราคาถูกมาเลี้ยงลูก   เมื่อนมผงหรือนมกระปองที่มีคุณภาพเหมาะแกการ
เล้ียงทารกมีราคาแพงเกินไป ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซ่ึงเลิกเลี้ยงลูกดวยนมมารดา ก็ตองหันไป
ซ้ือผลิตภัณฑนมที่มีราคาถูก ซ่ึงสวนใหญไมเหมาะที่จะใชเล้ียงทารก ในประเด็นนี้ นายดีพรอม  
ไชยวงศเกยีรติ แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกลาวไวในบทความเรื่อง “นม นม นม วิธีทํ าให 
ลูกโง” ซ่ึงตีพิมพในวารสาร สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับปที่ 10 เลมที่ 12 (ธันวาคม 2515) ความ
ตอนหนึ่งวา

“…ขาพเจาไดออกสํ ารวจอยางไมเปนทางการดวยตนเอง พบวาเกิน 90% ของนม
ที่คนจนนํ าไปเลี้ยงทารก มีคุณภาพที่ไมเหมาะแกการใชเล้ียงทารกเลย นอกจากจะเจตนาใหเด็ก
เหลานีโ้ตขึ้น เพื่อใหโงในอนาคต…สวนใหญของนมที่คนจนใชเล้ียงลูกเปนนมขนหวาน บางบาน
ใชนมทีม่ฉีลากติดขางกระปองวา หามใชเล้ียงทารกเสียดวยซ้ํ า บางสวนเปนนมขนหวานที่มีฉลาก
ตดิขางกระปองวา ปรึกษาแพทยกอนนํ าไปใชเล้ียงทารก นมขนหวานเหลานี้มีนํ้ าตาลถึง 40%  และ
มีตนทุนการผลิตตํ่ ากวานมคุณภาพดีมาก สวนที่กลาวอางเปนนมนั้นก็คือ หางนมผงที่นํ ามาจาก
ตางประเทศ (หลายประเทศใชหางนมสํ าหรับเลี้ยงสัตว และเลี้ยงคนในเมืองขึ้นเพื่อทํ าใหโง
ไปเรื่อยๆ) การนํ าหางนมมาคืนรูป คือ เติมนํ้ ากลับเขาไป หางนมนั้นเปนนมธรรมชาติที่แยกเอา
ไขมนัและเนยแทออกไปแลว ดังนั้น เวลาคืนรูปจึงตองหาไขมันมาใสคืนเขาไปใหถูกสวนของนม 
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แตถาบริษัทนํ าเนยแท มาใสเพื่อคืนรูปเขาไป ก็จะทํ าใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะเปนที่ทราบ
กนัดแีลววา เนยแทเปนอาหารที่มีคุณคาสูงและราคาแพง ทางบริษัทจึงหาไขมันอื่นมาใสแทน เชน 
เนยเทียม เปนตน แตบางบริษัทก็ทรยศใชนํ้ ามันมะพราวมาแทนเนยแทเอาดื้อๆ…นมขนหวาน
เหลานี้เหมาะสมกับการบริโภคของผูใหญที่ชอบกาแฟใสนมอยางแนนอน เพราะผูใหญยอมมี
โอกาสไดรับอาหารจํ าพวกไขมันจากอาหารนานาประเภทที่ตนสามารถกินและยอยไดแลว ตรงขาม
กบัทารกทีก่นิอาหารไดจํ ากัดอยางยิ่ง นํ้ ามันมะพราวในนมขนหวานไมสามารถแทนที่ไขมันเนยแท
ที่มีอยูในนมแมหรือนมโคธรรมชาติอยางแนนอน เพราะกรดไขมันหลายชนิดที่มีอยูในนมแมนั้น
ไมมใีนนํ้ ามันมะพราวเลย และกรดไขมันบางชนิดนั้นจํ าเปนตอทารกในระยะเติบโตอยางมาก ทั้ง
ในเวลาเดยีวกันก็ไมสามารถสังเคราะหขึ้นเองดวย จํ าเปนตองไดรับจากภายนอก (หรือจากนมแม) 
เทานั้น…”

ประการที่สอง การใชขวดนมเลี้ยงลูกนั้นจํ าเปนตองมีนํ้ าสะอาด ตลอดจนเครื่องไม
เครื่องมือในการฆาเชื้อโรค และสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะอีกดวย มิฉะนั้นทารกอาจติดโรค 
บางชนิดไดโดยงาย แตส่ิงเหลานี้มักจะไมมีอยูในประเทศโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
ชนบท ในบางประเทศผูเปนมารดาใชนํ้ าที่ยังมิไดตมผสมกับนมผงที่ใชเล้ียงลูก

ดวยเหตุผลทั้งสองประการที่กลาวขางตนนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่เราจะ
พบวา การใชนมขวดเลี้ยงทารกแทนนมมารดาไดมีสวนทํ าใหปญหาทุพโภชนาการในประเทศโลก
ที่สามกลายเปนปญหาที่รายแรงยิ่งขึ้นไปอีก อัตราการตายของทารกที่เล้ียงดวยขวดนมในประเทศ
ดอยพฒันาสูงเปนประมาณสองเทาของทารกที่เล้ียงดวยเตานม นอกจากนี้ นายอลัน เบิรก (Alan 
Berg) นักโภชนาการแหงธนาคารโลกไดรายงานไวในหนังสือเร่ือง The Nutrition Factor 
(Washington, D.C. : The Brookings Institution, 1973) ความตอนหนึ่งวา เมื่อสองทศวรรษที่แลว 
เมือ่การเลีย้งลูกดวยเตานมยังคงแพรหลายในหมูคนจน ทารกจะยังไมเปนโรคทุพโภชนาการในชวง
ปแรกหลังจากคลอด แตในบัดนี้แนวโนมในการเลี้ยงลูกดวยเตานมที่ลดลงอยางรวดเร็วตลอดสอง
ทศวรรษที่ผานมานี้ไดกอใหเกิดผลประการหนึ่งคือ อายุถัวเฉลี่ยของทารกที่มีปญหาโรคขาดแคลน
อาหาร ซ่ึงเดิมเทากับ 18 เดือนไดลดลงเหลือเพียง 4 เดือน

ปญหาทุพโภชนาการของทารกแรกเกิดเปนปญหารายแรงอยางยิ่งในอัฟริกา ใน
เดือนสิงหาคม 2516 นิตยสาร The New Internationalist ตพีมิพบทความเรื่อง “The Baby-Food 
Tragedy” โดยเขยีนขึน้จากการสัมภาษณศาสตราจารยวิชาสุขภาพเด็กสองนาย ซ่ึงไดใชชีวิตกวา 30 
ปในอฟัริกาเพื่อศึกษาภาวะทุพโภชนาการของทารก ผูเชี่ยวชาญทั้งสองนายนี้ไดกลาวหาวา เนสตเล
มีบทบาทสํ าคัญในการชักนํ าใหหญิงอัฟริกาเลิกเลี้ยงลูกดวยนํ้ านมของตนเอง และหันมาใชนม
กระปองเล้ียงลูกแทน ในเรื่องนี้ ซูซาน ยอรจกลาวไวในหนังสือ How the Other Half Dies           
(หนา 179) ความตอนหนึ่งซึ่งไดจากการสัมภาษณนายแพทยคนหนึ่งวา
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“…ประมาณหนึ่งในสี่ หรือหนึ่งในสามของเงินเดือนสามี ตองใชไปกับการซื้อนม
เทยีมเลีย้งลูก สภาพการณดังกลาวนี้ยากที่จะดํ ารงอยูไดโดยมิพักตองสงสัย ดังนั้น แมในขอเท็จจริง 
เจาหลอนจะยังคงซื้อนมเลี้ยงลูก (เนื่องจากนมในเตาเหือดแหงเสียแลว) แตปริมาณที่ซ้ือไมเพียง
พอ…บางทีแลว มีมารดานอยกวารอย 10 ที่สามารถซื้อนมเลี้ยงลูกอยางพอเพียงแกความตองการ
จริง..”

ดวยเหตุนี้ เอง จํ านวนทารกในอัฟริกาที่ป วยเปนโรคขาดอาหารจึงเพิ่มขึ้น 
จนนาตกใจ รายงานของ The New Internationalist ดงักลาวนีไ้ดกอใหเกิดความตื่นตระหนกอยางยิ่ง
ในหมูผูทีม่คีวามสํ านึกในดานมนุษยธรรม จนถึงกับมีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อติดตามการดํ าเนินงาน
ของบริษัทยักษใหญที่มีกิจการในดานการผลิตอาหารทารก ในอังกฤษไดมีการกอตั้งกลุมที่มีช่ือวา 
War on War ซ่ึงในป 2517 ไดรณรงคในขอบเขตทั่วโลก เพื่อช้ีใหเห็นวา การสงเสริมการขายนมผง
หรือนมกระปองในประเทศดอยพัฒนามีสวนกอใหเกิดปญหาทุพโภชนาการอยางรายแรง และถึง
กบัท ําใหทารกถึงแกความตาย ในป 2518 กลุมดังกลาวนี้ไดออกจุลสารเรื่อง The Baby Killer 
เมื่อจุลสารเรื่องนี้แปลเปนภาษาเยอรมันในเวลาตอมากลับใชหัวเร่ืองซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา 

eNestl ′  Kills Babies ผลกค็อื เนสตเลไดยื่นฟองในศาลสวิส เรียกคาเสียหาย 5 ลานเหรียญอเมริกัน 
โดยกลาวหาวา ขอกลาวหาบรรดามีในจุลสารดังกลาว ทํ าใหบริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง จุลสารเรื่องนี้
ไดกลาวหาวา
 (1) การดํ าเนินงานของเนสตเลไรศีลธรรม และไรจริยธรรม
 (2) เทคนคิการตลาดที่เนสตเลใช เปนเหตุใหทารกถึงแกความตาย
 (3) เนสตเลใหตัวแทนจํ าหนายแตงกายคลายบุคลากรทางการแพทย
แตตอมา เนสตเลถอนฟองในประเด็นขางตน แตกลับฟองในขอหาวา ช่ือจุลสารที่แปลเปนภาษา
เยอรมันทํ าใหบริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง ซ่ึงปรากฏวาเนสตเลชนะคดีนี้

ในป 2519 กลุม SPB (= Sisters of the Precious Blood) ในสหรัฐอเมริการวมมือ
กับกลุม ICCR (Interfaith Center for Corporate Responsibility) ฟองบริษัทบริสตอลมายเออรส 
(Bristol Myers) ซ่ึงเปนบรษิทัยักษใหญบริษัทหนึ่งในวงการอาหารทารก กอนหนานี้ประมาณปเศษ 
กลุม SPB ไดรวมมือกับผูถือหุนบริษัทบริสตอลมายเออรสบางคน ตั้งกระทูถามขอมูลเกี่ยวกับตลาด
สินคา และเทคนิคการขายของบริษัทจากฝายจัดการของบริษัท บริสตอลมายเออรสปฏิเสธที่จะเปด
เผยวา บริษัทขายสินคาที่ไดบาง ซ่ึงเปนคํ าถามขอแรก ขณะเดียวกัน ฝายจัดการของบริษัทนี้ก็      
แถลงวา

(1) บริษทัไดสนองตอบอยางเต็มที่ตอความสังวรณของผูถือหุน
(2) บริษัทมิไดขายผลิตผลใหแกผูที่ไมสามารถซื้อผลิตภัณฑของบริษัทไปบริโภค

อยางปลอดภัย
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(3) บริษทัมิไดขายผลิตผลแกผูบริโภคโดยตรง   แตขายผานบุคลากรทางการแพทย
กลุม SPB มคีวามเห็นวา ถอยแถลงของบริสตอลมายเออรสไมตรงตอขอเท็จจริง

จงึด ําเนินการฟองในขอหาวา บริสตอลมายเออรสใหขอมูลเท็จแกผูถือหุน
ในป 2519 นั้นเอง กลุมผูรักษาผลประโยชนของผูบริโภคในประเทศตางๆ รวม 8 

ประเทศ ประชุมกัน ณ นครเบิรน ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อใหมีการประสานงานกันระหวาง
กลุมตางๆในการรณรงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลของการรณรงคดังกลาวนี้ทํ าใหบริษัทยักษ
ใหญทีม่กีจิการในดานการผลิตอาหารทารกรวม 8 บริษัทตกลงกํ าหนดจรรยาบรรณในการโฆษณา
ผลิตภณัฑของตน ขณะเดียวกัน รัฐบาลประเทศตางๆ ก็เร่ิมใชมาตรการบางประการ อาทิเชน

(1) กระทรวงสาธารณสุขแหงปาปว  นิวกินี   มีคํ าสั่งใหเจาหนาที่สาธารณสุขของ
รัฐบาลชักจูงผูดูแลรานคาทั้งหลาย มิใหติดปายโฆษณาผลิตภัณฑนม

(2) หนวยโภชนาการในเมืองเซกบัวนา (Segbwena) แหงประเทศเซียรราลีโอน 
(Sierra Leone) เร่ิมด ําเนินโครงการเลี้ยงดูเด็กดวยอาหารพื้นเมือง

(3) มหาวิทยาลัยดารเอสซาลาม (Dar-es-Salaam University) แหงประเทศ 
ทานซาเนยีจัดพิมพคูมือการเลี้ยงทารกออกเผยแพร โดยเตือนใหทราบถึงอันตรายจากการเลี้ยงทารก
ดวยขวดนม

(4) เทศบาลนครไนโรบีแหงประเทศเคนยาประกาศหามมิใหพนักงานขายนมแตง
กายดวยชุดพยาบาล

(5) บริษัทนมของรัฐบาลประเทศแซมเบีย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจพิมพฉลากติด
กระปองนมที่ผลิตโดยมีขอความวา “จงเลี้ยงลูกของทานดวยนมมารดา”

(6) รัฐบาลประเทศในอัฟริกาบางประเทศมีคํ าสั่งใหเจาหนาที่สาธารณสุขทํ าลาย
แผนปายโฆษณาผลิตภัณฑนมในชนบท

(7) รัฐบาลไนจีเรียมีประกาศควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑนม โดยมีขอบังคับ 
ขอหนึง่วา ในการโฆษณาผลิตภัณฑดังกลาว จักตองเริ่มตนดวยเนื้อความตอไปนี้คือ “..การเลี้ยงลูก
ดวยนมมารดาเปนวิธีที่ดีที่สุดสํ าหรับทารกของทาน แตถาหากมีเหตุที่ทานไมสามารถเลี้ยงลูกดวย
นํ ้านมของตนเอง โปรดเลี้ยงลูกดวยนมยี่หอ…”

ในทางวทิยาศาสตรการแพทย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา นมมารดามีคุณภาพดี
กวานมโคที่นํ ามาผลิตเปนนมผงหรือนมกระปอง แมวานมมารดาจะมีโปรตีนเพียง 1.3% ในขณะที่
นมโคมีโปรตีนถึง 3.5% แตองคประกอบของโปรตีน ไขมัน และสารอื่นๆในนมมารดานั้นเปน 
องคประกอบที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของทารกมากกวานมโค ในประเด็นนี้ นายแพทยสันติ
ภาพ ไชยวงศเกียรติกลาวสรุปไวอยางกะทัดรัดวา
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“ขอดีของนมแมมีมากกวานมกระปองนัก คือ
(1) ในนํ ้านมของแมนั้น จะมีสวนประกอบที่สํ าคัญมากอยางหนึ่งคือ ภูมิคุมกันโรค

ไอกรน คอตบี บาดทะยัก โปลิโอ และอื่นๆ อีกมากมาย ฉะนั้น จะสังเกตเห็นวา เด็กที่กินนมแม 
 6 เดอืนแรกนั้น สวนมากจะมีแรง ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไขเจ็บออดๆ แอดๆ

(2) สารประกอบตางๆในนํ้ านมแมนั้นมีคุณคาทางโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรท 
พอเหมาะพอเจาะกับลูกมนุษยพอดี สวนนมผงนั้นใชนมวัวนมควายทํ า ปริมาณไขมันมักจะสูงเกิน
ไป ท ําใหเด็กทองรวงบอยๆ  เพราะไมสามารถยอยไขมันของนมสัตวไดทั้งหมด

(3) ความสะอาด เตานมของแมเปนภาชนะที่สะอาดที่สุดในโลก พกสะดวก ติดตัว
ไปไหนมาไหนไดงาย ประหยัดเนื้อที่ และงายตอการงัดเอามาใชดวย สวนการใชนมกระปองแพงๆ 
นัน้ตองมขีวดนม จุกนม กระติกนํ้ ารอน ชอน แกวสํ าหรับชง ตองมีนํ้ ารอน ขวดและจุกตองลางให
สะอาด ตองตมขวดอยางดีแลวนํ าขวดมาเช็ดใหสะอาด นมกระปองที่ผสมแลว ตองเก็บไวในตูเย็น
จงึจะไมบูด ดูกรรมวิธีในการเลี้ยงลูกดวยนมกระปองแลว มีกรรมจริงๆ

(4) นมแมถูกสตางคมาก จนเรยีกวาแทบไมตองซื้อเลยแมแตบาทเดียวก็ได ถาหาก
มารดาพยายามบํ ารุงรางกายของตนใหแข็งแรงเสมอๆ..”
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The Nature of Mass Poverty∗

ผูที่สนใจแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรสถาบันยุคใหม (Neo-institution- 
alism) ยอมมิอาจละเลยงานเขียนของจอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John Kenneth Galbraith) ไปได  
ดังนั้น เมื่อ The Nature of Mass Poverty ปรากฏสูบรรณพิภพ จึงมีความนาสนใจที่จะติดตามศึกษา 
ดวูา ความคิดความอานของแกลเบรธเกี่ยวกับปญหาความยากจนพัฒนาไปสูทิศทางใด ทั้งนี้เปนที่
ทราบกันดีวา แกลเบรธไดศึกษาและมีผลงานเกี่ยวกับประเทศดอยพัฒนามาตั้งแตทศวรรษ 2500 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปาฐกถาและบทความซึ่งรวมอยูในหนังสือช่ือ Economic Development in 
Perspective (1962) ซ่ึงศาสตราจารยเสนห จามริก ไดแปลเปนภาษาไทยแลวไดช่ือวา แนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจ (2507) แตขณะเดยีวกัน แกลเบรธก็สนใจศึกษาพัฒนาการและปญหาของระบบ 
ทนุนยิมที่เปนอยูในสหรัฐอเมริกา ดังผลงานใน American Capitalism (1952),  The Affluent Society 
(1958 ), และ The Industrial State (1967) จนอาจกลาวไดวา ในชวงปลายทศวรรษ 2500 แกลเบรธ
เกอืบมไิดสนใจศึกษาปญหาของประเทศพัฒนาอีกเลย    งานเขียนชิ้นสํ าคัญในทศวรรษ 2510 ก็อยู
นอกขอบขายของเรื่องดังกลาวนี้ ดังเชน Economics ,  Peace and Laughter (1971) ,  Economics 
and the Public Purpose (1973) ,  Money:Whence It Came, Where It Went (1975) และ The Age of 
Uncertainty(1977) ดงันัน้ จงึเปนเรื่องที่นายินดีที่แกลเบรธกลับมาศึกษาปญหาประเทศดอยพัฒนา
อีกครั้งหนึ่ง

แกลเบรธกลาวไวในคํ านํ าวา ความคิดที่จะเขียน The Nature of Mass Poverty มีมา
เกือบสองทศวรรษแลว ตั้งแตคร้ังที่แกลเบรธยังดํ ารงตํ าแหนงเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ า
ประเทศอนิเดยี และประสบพบเห็นวา ความชวยเหลือที่สหรัฐอเมริกาใหแกอินเดียนั้นมิอาจชวยแก
ปญหาความยากจนได ทั้งนี้เนื่องจากมิไดไตรตรองและศึกษากันอยางถองแทวา อะไรเปนสาเหตุ
พื้นฐานของปญหาความยากจนในประเทศดังกลาวนี้ อันเปนเหตุใหการแกปญหามิไดตองตรง 
ตามสมุฏฐานของปญหา

แกลเบรธจํ าแนกปญหาความยากจนออกเปน 2 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเปนปญหา
ความยากจนที่เกิดแกชนสวนนอยในสังคม ปญหาความยากจนในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในประเทศ 
ทีพ่ฒันาแลว  โดยที่ประชาชนสวนใหญมีมาตราฐานการครองชีพอยูในระดับสูง และมีประชาชน

                                                       
∗ บทวิจารณหนังสือเรื่อง The Nature of Mass Poverty  แตงโดย John Kenneth Galbraith (Penguin Books, 1980)
  ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2526 หนา 192-196
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เพียงสวนนอยที่มีฐานะอันยากจน ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจลวนแลวแตมีปญหาลักษณะนี้ 
รูปแบบที่สองเปนปญหาความยากจนที่เกิดแกชนสวนใหญในสังคม โดยที่ชนสวนนอยเทานั้น 
ที่อยู ดีกินดี ปญหาความยากจนในรูปแบบดังกลาวนี้เปนปญหาที่มีอยู ในประเทศดอยพัฒนา 
โดยทั่วไป หนังสือเร่ือง The Nature of Mass Poverty จ ํากดัการวิเคราะหเฉพาะปญหาความยากจน
ในรูปแบบที่สองนี้เทานั้น

แกลเบรธประมวลอรรถาธิบายวาดวยความยากจน โดยจํ าแนกคํ าอธิบายออกเปน 
7 ประเภท พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของอรรถาธิบายแตละประเภท (นา 13-27) กลาวคือ

( 1 )  แกล เบรธไม  เชื่ อว  า  ป ญหาความยากจนเกิดจากการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยช้ีใหเห็นวา ประเทศที่รุ มรวยดวยนํ้ ามันดังเชนอิหรานก็ยังมีปญหา 
ความยากจนของมวลชน แตประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนฮองกง อิสราเอล และ
สิงคโปร กลับประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(2) แกลเบรธไมเชื่อวา ลักษณะของรูปแบบการปกครองและประเภทของระบบ
เศรษฐกจิจะสามารถอธิบายสาเหตุแหงปญหาความยากจนของมวลชนไดดี ทั้งนี้ปรากฏวา ประเทศ
ในคายสังคมนิยมและคอมมิวนิสตบางประเทศก็ประสบความสํ าเร็จในการแกปญหาความยากจน 
แตบางประเทศก็ไมประสบความสํ าเร็จแมแตนอย ขอสรุปดังกลาวนี้ใชไดกับประเทศที่เลือกระบบ
เศรษฐกจิทุนนิยมและระบบการประกอบการอยางเสรีเชนเดียวกัน

(3) แกลเบรธไมเชื่อวา การขาดแคลนทุนก็ดีและการขาดแคลนทุนมนุษย   
(Human Capital) กด็ ีจะสามารถอธิบายปญหาความยากจนของมวลชนไดดี

(4) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเกิดจากปจจัยดานชาติวงศ 
(Ethnic Factor)

(5) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเกิดจากปจจัยดานภูมิอากาศ
(6) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเปนผลพวงของระบบ

จักรวรรดินิยม แมวาประเทศที่เคยตกเปนเมืองขึ้นของประเทศมหาอํ านาจจะมีปญหาดังกลาวนี้ 
แตประเทศที่ไดรับเอกราชมากวาศตวรรษ ดังเชนบางประเทศในละตินอเมริกาก็ดีและประเทศ
ที่ไมเคยตกเปนเหยื่อของลัทธิลาอาณานิคมดังเชนไทยก็ดี ลวนแลวแตมีปญหาความยากจนของ
มวลชนดวยกันทั้งสิ้น

(7) แกลเบรธยอมรับอรรถาธิบายวาดวยเทอมการคาระหวางประเทศ (terms of 
trade) อยูบาง อรรถาธิบายดังกลาวนี้มีสาระสํ าคัญวา ประเทศดอยพัฒนา ซ่ึงเปนผูผลิตสินคาเกษตร
และวัตถุดิบเพื่อเสนอขายในตลาดโลก มักจะมีเทอมแหงการคาเสียเปรียบประเทศผูผลิตสินคา      
อุตสาหกรรม ประกอบกับโครงสรางตลาดการคาระหวางประเทศในกรณีของสินคาหลายตอหลาย
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ประเภทที่มีการผูกขาดโดยบรรษัทระหวางประเทศ ทํ าใหมีการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากประเทศเกษตรกรรมที่ดอยพัฒนาไปสูประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว ซ่ึงทํ าใหปญหา
ความ    ยากจนในประเทศดอยพัฒนายากแกการเยียวยาแกไข แมวาแกลเบรธจะยอมรับอรรถาธิบาย
ดังกลาวนี้ แตก็มิวายชี้ใหเห็นวา การมีสภาพเปนประเทศเกษตรกรรมมิไดหมายความเสมอไปวา  
จะตองเสียเปรียบประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประเทศผูผลิตสินคาเกษตรที่สํ าคัญ
หลายประเภท ดังเชนขาวโพด ขาวสาลี ถ่ัวเหลือง ฝาย และเยื่อกระดาษลวนแลวแตเปนประเทศ
มหาอ ํานาจทางเศรษฐกิจดวย ดังเชนสหรัฐอมริกา คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน

สํ าหรับผูที่ติดตามผลงานของแกลเบรธมาโดยตลอด จะรูไดโดยไมยากนักวา 
สาระสํ าคัญในเรื่องที่กลาวขางตนนี้มาจากบทที่สองของหนังสือเร่ือง Economic Development 
(Harvard University Press, 1965) ของแกลเบรธเอง แสดงใหเห็นวา แกลเบรธมิไดใชความพยายาม
แมแตนอยที่จะสํ ารวจสถานะความรู (state of knowledge) เกีย่วกบัเรื่องนี้ ทั้งๆที่เวลาไดลวงเลยมา
เกือบสองทศวรรษแลว มิหนํ าซํ้ าการกลาวถึงประเทศไทยวาเปนตัวอยางของประเทศเอกราช
ทีไ่มเคยตกเปนเมืองขึ้นของมหาอํ านาจประเทศใด แตยังมีปญหาความยากจนของมวลชนนั้น (หนา 
25) นับเปนการกลาวอางอยางผิดขอเท็จจริงยิ่ง แมวาโดยนิตินัยไทยจะมิเคยตกเปนอาณานิคม
ทางการเมืองของประเทศใด แตการสูญเสียสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ตลอดจนการสูญเสีย
เอกราชทางการศาลและเอกราชทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจากการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่งนับตั้งแต 
2398 นัน้  ท ําใหไทยตองตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํ านาจโดยพฤตินัย และที่สํ าคัญยิ่งกวา
อ่ืนใดก็คือ ขอจํ ากัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรยังผลใหรัฐบาลหารายไดไดนอยกวาที่ควรจะ
เปนอยางมาก ในเมื่อภาษีศุลกากรเปนแหลงรายไดที่สํ าคัญในระยะแรกเริ่มของกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ผลที่ตามมาก็คือ สนธิสัญญาอันไมทัดเทียมกันดังเชนสนธิสัญญาบาวริ่งนี้มี
สวนอยางสํ าคัญในการทํ าใหกระบวนการพัฒนาประเทศของไทยลาชากวาที่ควรจะเปน ไมมี
นกัประวัติศาสตรเศรษฐกิจคนใดที่กลาปฏิเสธความขอนี้

เมือ่แกลเบรธไมพึงพอใจอรรถาธิบายวาดวยความยากจนของมวลชนที่มีอยู จึงนํ า
เสนออรรถาธิบายขึ้นใหม โดยช้ีใหเห็นวา ปญหาความยากจนของมวลชนมีลักษณะอันเดนชัดอยู
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ปญหาความยากจนของมวลชนเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชนบทเปน
สวนใหญ และเปนปญหาที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สวนปญหาความยากจนของมวลชนใน   
เขตเมือง (mass urban poverty) ดงัเชนที่เกิดขึ้นในเมืองกัลกัตตา ไคโร และนครเม็กซิโกนั้นเปน
ปรากฏการณใหมซ่ึงมีอายุไมเกิน 75 ป ในชนบทของประเทศดอยพัฒนา ประชาชนสวนใหญจะมี
ชีวติอยูดวยมาตรฐานการครองชีพระดับพอประทังชีวิตเทานั้น ซ่ึงแกลเบรธเรียกสภาพดังกลาวนี้วา 
“ดลุยภาพแหงความยากจน” (equilibrium of poverty) ทัง้นีเ้นื่องจากมีพลังที่จะดํ ารงสภาพการณ    
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ดังกลาวนี้เปนเวลาชานาน และยากที่จะทํ าลายดุลยภาพดังกลาวนี้ไดในเมื่อประชาชนมีรายไดตํ่ า
จนไรเงินออม อันเปนเหตุใหการลงทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดวยวิธีการ
นานปัการ มอิาจเปนไปได และแมวาดุลยภาพแหงความยากจนจะถูกทํ าลายไปไมวาจะโดยมรรควิธี
ใดๆ (ดงัเชนโดยอาศัยความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน) แตไมชาไมนาน ระบบเศรษฐกิจ
ก็จะเคลื่อนเขาสูดุลยภาพแหงความยากจนระดับใหม ทั้งนี้เพราะเหตุวา เมื่อประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น รายไดสวนที่เพิ่มขึ้นจะถูกใชไปในการบริโภคจนหมดสิ้น สภาพแหงการไรเงินออมและ
การไรการลงทุนจึงยังคงดํ ารงอยูตอไป การตกอยูในดุลยภาพแหงความยากจนอยางมิรูจักจบจักสิ้น
จงึเปนลักษณะเดนของปญหาความยากจนของมวลชนในประเทศดอยพัฒนา  (หนา 43-45)

ประการที่สอง การที่ปญหาความยากจนของมวลชนยังคงดํ ารงอยู ทั้งๆที่เวลา
ไดลวงเลยมาแลวนับศตวรรษ ก็เปนเพราะเหตุวา ประชาชนยอมจํ านนตอปญหานี้ คนเหลานี้
จมปลักอยู ในสภาพอันแรนแคนและยากเข็ญ จนคุ นเคยกับมาตรฐานการครองชีพที่เปนอยู  
แมคนชั่วคนแลวคนชั่วคนเลาจะพยายามดิ้นรนใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจน แตเมื่อ
ไรสัมฤทธิผลหลังจะที่ไดใชความพยายามมานานนับศตวรรษ ในที่สุดคนเหลานี้จึงจํ าตองยอมทน
รับสภาพแหงความยากไร การยอมจํ านน (Accommodation) จึงเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหสภาพ
ความยากจนของมวลชนยังคงดํ ารงอยู (หนา 55-65) ซ่ึงแกลเบรธเห็นวา นี่เปนอรรถาธิบาย
ทีส่มเหตสุมผลมากกวาอรรถาธิบายอื่นใด (หนา 72-73) แกลเบรธชี้ใหเห็นวา การยอมจํ านนเปน
พฤติกรรมที่มีพื้นฐานมาจากคํ าสอนทางศาสนา ทั้งนี้ปรากฏวา ศาสนาสํ าคัญๆของโลกลวนสอนให
มนษุยยอมรบัสภาพที่เปนอยูทั้งสิ้น (หนา 56) และการยอมจํ านนจะมีขนาดแตกตางไปตามระดับ
ความยากจน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากประชาชนยิ่งมีรายไดตํ่ ามากเพียงใด การยอมจํ านนจะยิ่งมี
มากเพยีงนั้น (หนา 72 และ 85) นอกจากนี้ การยอมจํ านวนยังทํ าใหการสนองตอบตอส่ิงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจมีนอยกวาที่ควรอีกดวย (หนา 74)

ประการที่สาม  ในขณะที่ประชาชนสวนใหญในชนบทของประเทศดอยพัฒนา
พากนัยอมจ ํานนตอปญหานี้และพยายามดิ้นรนใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจน หากความ
เปนไปไดที่จะทํ าลายดุลยภาพดังกลาวนี้ยิ่งมีมากเพียงใด การยอมจํ านนจะยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น 
ผลกค็อื การดิน้รนเพื่อสลัดออกจากดุลยภาพแหงความยากจนจะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว (หนา 57) 
จากการศกึษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศตางๆ แกลเบรธชี้ใหเห็นวา การดิ้นรนดังกลาวนี้
มทีัง้ทีเ่กิดขึ้นโดยสมัครใจและที่เกิดจากการบังคับ (หนา 69-72)

ในการดํ าเนินนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนของมวลชน แกลเบรธเสนอแนะ
วา ควรจะยึดแนวทางสํ าคัญ 2 แนว พรอมๆ กันไป (หนา 78-89) คือ
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แนวทางที่หนึ่ง  ไดแก การเลือกใชมาตรการตางๆ เพื่อใหประชาชนละทิ้งลัทธิ
การยอมจ ํานน และดิ้นรนเพื่อสลัดจากดุลยภาพแหงความยากจน เครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
ในการนีก้็คือ การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

แนวทางที่สอง ไดแก การอํ านวยความสะดวกแกผูที่ตองการหนีจากดุลยภาพ
แหงความยากจน ทั้งนี้การสลัดจากดุลยภาพแหงความยากจนอาจมีไดอยางนอย 2 ทาง คือ การสลัด
จากดุลยภาพแหงความยากจน โดยที่ยังคงอยูภายในปริมณฑลแหงวัฒนธรรมเดิม กับการสลัด
จากดลุยภาพแหงความยากจน โดยหนีออกนอกปริมณฑลแหงวัฒนธรรมเดิม ทางออกสํ าหรับกรณี
แรก ไดแก การเรงพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมือง เพื่อดูดซับแรงงานจากชนบทเขาสูเขตเมือง 
ทางออกส ําหรับกรณีหลังก็คือ การอพยพออกนอกประเทศ ทั้งนี้แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา การอพยพ
ออกนอกประเทศเพื่อใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจนนั้นไดมีสวนในการแกปญหา
ความยากจนของมวลชนในประเทศตางๆไดอยางมาก ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ การอพยพของชาว
ชนบททีย่ากไรจากสวีเดน สกอตแลนด และไอรแลนด ไปสูอเมริกาเหนือ (หนา 98-111)

ดงัเปนที่ทราบกันดีวา จอหน เคนเนธ แกลเบรธ เปนวีรชนเอกชนผูเปน ‘แกะดํ า’
ในหมูนักเศรษฐศาสตรอเมริกันแหงปรัตยุบันสมัย* แนวความคิดและทัศนคติแบบเสรีนิยมของเขา
ไดรับการวิพากษวิจารณและการโจมตีจากกลุมขวาจัดอยางเชน Friedman (1977) และจากกลุมซาย
จดัอยางเชน Fitch (1968)  และเปนทีค่าดไดวา บทวิเคราะหและขอเสนอแนะทางนโยบายวาดวย
ปญหาความยากจนของมวลชนในหนังสือเร่ือง The Nature of Mass Poverty นี ้ จะตองไดรับการ       
วพิากวจิารณกันอยางกวางขวาง

ประการที่หนึ่ง เราจะเห็นไดวา แกลเบรธไมสามารถใหอรรถาธิบายสาเหตุ
แหงการกอเกิดปญหาความยากจนของมวลชนไดอยางกระจางชัด ส่ิงที่แกลเบรธอธิบายมิใชตนตอ
แหงปญหาดังกลาวนี้ หากแตเปนอรรถาธิบายของปรากฏการณที่วา เหตุใดปญหาความยากจน
ของมวลชนจึงสามารถดํ ารงอยูไดนานนับศตวรรษ ทั้งอรรถาธิบายดังกลาวนี้ก็มีพื้นฐานมาจาก 
Principle of Circular and Cumulative Causation ของ Gunnar Myrdal (1957) อยางเห็นไดชัด 
ขอทีอ่าจถือไดวาเปนความริเร่ิมในการวิเคราะหของแกลเบรธ ไดแก การนํ าแนวความคิดวาดวยการ
ยอมจํ านนมาเปนพื้นฐานแหงอรรถาธิบาย

ประการที่สอง  แกลเบรธนํ าเสนออรรถาธิบายของตนประดุจหนึ่งเปน ‘ทฤษฎี      
ทั่วไป’ (General Theory) ทีใ่ชวเิคราะหปญหาความยากจนของมวลชนในทุกประเทศและทุกกาล
เวลาได เราไมทราบแนชัดวา ปญหาความยากจนของมวลชนที่แกลเบรธกลาวถึงในหนังสือเลมนี้
เปนปญหาของประเทศใดหรือภูมิภาคใด แมวาแกลเบรธจะยกตัวอยางอินเดียในหลายตอหลายตอน 
                                                       
 *ผูที่สนใจแนวความคิดของแกลเบรธ โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2517 : 2522), Hussions ( 1972) Sharpe 
(1973), Gill (1976) และ Reisman (1980)
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แตแกลเบรธพรรณนาปญหาความยากจนไปในทางที่ชวนใหเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชน
ไมวาจะเปนประเทศใดมีลักษณะเหมือนกันหมด แกลเบรธมิไดสนใจวา ปญหาความยากจน
ในประเทศตางๆมีประวัติศาสตรความเปนมาแตกตางกัน เกิดขึ้นในโครงสรางสังคมที่แตกตางกัน 
และเกิดขึ้นในระบบความสัมพันธทางการผลิตที่แตกตางกัน แททีจ่ริงนั้น ไมมีทฤษฎีวาดวยความ
ยากจนทฤษฎหีนึ่งทฤษฎีใดที่มีลักษณะเปนทฤษฎีทั่วไปและมีลักษณะอกาลิโก

ประการที่สาม  ขอเสนอแนะทางนโยบายของแกลเบรธที่วา หากตองการทํ าลาย
ลางดลุยภาพแหงความยากจน จะตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมืองและสงเสริมใหชาวชนบท
ผูยากไรอพยพออกนอกประเทศนั้น เปนขอเสนอที่ไดจากการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุโรป
ตะวนัตก แตแกลเบรธไมเพียงแตลืมคํ าถามพื้นฐานที่วา เสนทางแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตางๆจํ าเปนตองเหมือนกันหรือไมเทานั้น หากทวายังละเลยที่จะศึกษาขอเท็จจริง
อีกดวยวา ประเทศดอยพัฒนาหลายตอหลายประเทศไดเลือกสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต
เมอืงนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ซ่ึงยังผลใหมีการอพยพแรงงานจากชนบทเขาสู
เขตเมือง การอพยพดังกลาวนี้ไดมีสวนบรรเทาปญหาความยากจนในชนบทไดมากนอยเพียงใด 
นอกจากนี้  แกลเบรธยังสรางวิมานในอากาศอีกวา การอพยพแรงงานนอกประเทศจะเปนกลไก
สํ าคัญในการแกปญหาความยากจนของมวลชน ทั้งๆที่ประเทศมหาอํ านาจทั้งหลายลวนแลวแต
สรางทํ านบขวางกั้นการอพยพแรงงานระหวางประเทศดวยกันทั้งสิ้น ชาวชนบทผู ยากจน
ในประเทศดอยพัฒนาสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ซ่ึงไมเปนที่ตองการมากนักในตลาดแรงงาน
ระหวางประเทศ หากการอพยพแรงงานออกนอกประเทศเปนกลยุทธหลักในการแกปญหา
ความยากจน คํ าถามพื้นฐานก็มีอยูวา จะใหอพยพไปอยูถ่ินฐานใด

กลาวโดยสรุปแลว The Nature of Mass Poverty เปนหนังสือที่นาผิดหวัง 
แกลเบรธมีช่ือเสียงในขอที่มีความสามารถในการกอใหเกิดการโตแยงถกเถียง หนังสือเร่ืองนี้คง 
จะจดุปะทใุหมีการถกเถียงดุจดังหนังสือเลมกอนๆ ของแกลเบรธ แตคราวนี้ แนวรบของแกลเบรธ
จะมไิดจ ํากดัเฉพาะฝายขวาจัดและฝายซายจัดเทานั้น หากยังอาจรวมเอาฝายกลางๆ ดังเชน กลุมจิ๋ว
แตแจว (Small Is Beautiful) เขาไปดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ขอเสนอของแกลเบรธในดานการพัฒนา 
อุตสาหกรรมในเขตเมืองตรงกันขามกับความเห็นของพวก กลุมจิ๋วแตแจว  โดยส้ินเชิง
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หนังสือวาดวย NICs∗

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกากลายเปนศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยม
โลกที่แทจริง โดยเขาแทนที่สหราชอาณาจักร ซ่ึงฐานกํ าลังทางเศรษฐกิจออนเปลี้ยลงตามลํ าดับ
นบัตัง้แตเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในป 2457 เปนตนมา แตเพียงชั่วสองทศวรรษหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง ระบบทุนนิยมโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางใหญหลวง ประชาคมยุโรปและ
ญ่ีปุนกลายมาเปนศูนยอํ านาจใหมควบคูกับสหรัฐอเมริกาในปลายทศวรรษ 2500 ตอมาในปลาย       
ทศวรรษ 2510 เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร มีพลังการผลิตดานหัตถอุตสาหกรรม      
เติบใหญขึ้นมาเปนอันมาก จนเขยิบฐานะเปนกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม และโดยที่ประเทศ
เหลานี้ลวนแลวแตอยูในอาเซียตะวันออกไกล เฉกเชนเดียวกับญี่ปุน จึงมีการกลาวขานกันวา 
ศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกกํ าลังจะเคลื่อนยายจากลุมสมุทรแอตแลนติกมายังกลุมประเทศ       
ขอบสมุทรแปซิก (Pacific Rim or Pacific Basin) ในอนาคตอันใกลนี้

การเติบโตของพลังการผลิตดานหัตถอุตสาหกรรมในโลกที่สามเปนประเด็นที่
นักสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเศรษฐศาสตรสนใจศึกษากันเปนอันมาก งานวิชาการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้พร่ังพรูสูชุมชนวิชาการนับแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา โดยที่กลุมประเทศ
ดังกลาวนี้ถูกขนานนามตางๆกัน ช่ือที่นิยมเรียกกันมากที่สุดคือ กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม 
หรือ Newly Industrializing Countries (NICs) ซ่ึงศพัทในภาษาอังกฤษบงบอกวาเปนกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหมที่ยังคงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป แตบางครั้งชื่อในภาษาอังกฤษกลับกลาย
เปน Newly Industrialized Countries ซ่ึงมีนัยสํ าคัญวา กระบวนการแปรสภาพเปนประเทศ
อุตสาหกรรมได  เสร็จสิ้นลงแลว Saunders (1981) เลือกใชศัพท New Industrial Countries (NICs) 
คูกับ Old Industrial Countries (OICs) Hong and Krause (1981) เลือกใชศัพท Advanced 
Developing Countries (ADCs) ในความหมายเดียวกับ Asian NICs (=ANICs) และ Balassa, et. al.
(1982) เลือกใชคํ าวา กลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรม (Semi-Industrial Economies = SIEs หรือ Semi-
Industrial Countries = SICs) ในขณะทีง่านวิชาการของนักเศรษฐศาสตณเยอรมันจํ านวนไมนอย
เลือกใชคํ าวา กลุมประเทศสงออกใหม (Newly Exporting Countries = NECs) โดยที่ในงานบางชิ้น 
NECs  หมายถึงกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs = SGNs) หรือที่ 
Bradford and Branson (1987) เรียกวา Next-Tier NICs

                                                       
∗ ตีพิมพครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร   ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2532) หนา 195-212
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ไมเพียงแตตราหรือยี่หอที่ใชประทับจะแตกตางกันเทานั้น การจํ าแนกกลุ ม
ประเทศก็ยังใชเกณฑที่แตกตางกันดวย การกํ าหนดเกณฑดังกลาวนี้จํ าตองอาศัยวิจารณญาณสวน
บคุคลชนดิทีม่อิาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น ประเทศใดจะถูกจํ าแนกไวในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
หรือไม ยอมขึ้นอยูกับเกณฑที่เลือกใช OECD (1979) นับเปนงานวิชาการชิ้นแรกที่นํ าเสนอ
หลักเกณฑในการจัดกลุมประเทศ NICs ในอังกฤษ Royal Institute of International Affairs หรือที่มี
สามัญนามวา Chatham House ก็สงเสริมใหมีการศึกษาเรื่องนี้ในชวงบุกเบิก ดังจะเห็นไดจาก 
Turner, et. al., (1980) และ Turner and McMullen (1982) การที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรในประเทศ
อุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแลวสนใจศึกษาการเติบใหญของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในโลกที่สาม โดยพื้นฐานแลวเปนเพราะความเกรงกลัวตอการคุกคามทางเศรษฐกิจจากประเทศ
กลุม NICs โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วา ประเทศอุตสาหกรรมเกา (OICs) จะสามารถตอกร
กบัประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ในตลาดโลกไดหรือไม หากไมสามารถตอกรได ประเทศ
อุตสาหกรรมเกาจะตองปรับตัว ปรับโครงสรางการผลิต และปรับเปลี่ยนนโยบายอยางไรบาง 
อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวา ความสนใจของวงวิชาการเศรษฐศาสตรจะจํ ากัดอยูที่ Asian NICs  
เพราะการเติบใหญของ ANICs ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก
อยางคอนขางสํ าคัญ จนมีการขนานนามเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปรวาเปนกลุมประเทศ
แกงทั้งสี่ (Gang of Four) แมงานวชิาการที่ศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้เปน
รายประเทศจะมีมาแตทศวรรษ 2510 แตการศึกษาเปรียบเทียบกลุม NICs เพิ่งจะมีมากนับแต
ตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา

การศกึษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และ
สิงคโปร ชวยใหเกิดความกระจางในประเด็นตางๆ อยางนอย 4 ประเด็น คือ

ประการแรก  เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวไปสู ความเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมหาไดมีเสนทางเดียว หากแตมีเสนทางอันหลากหลาย ดังนั้น แบบจํ าลองการ
พัฒนาของ NICs จึงมิไดมีแบบจํ าลองเดียว ความพยายามในการแสวงหา “แบบจํ าลองอาเซีย
ตะวันออกไกล” (East Asia Model) หรือ “แบบจํ าลองแกงทั้งสี่” (Gang-of-Four Model) เพื่อเปน
แบบอยางแกประเทศโลกที่สามอื่นๆนั้นจึงไมเปนประโยชนมากนัก เพราะเสนทางประวัติศาสตร
เศรษฐกิจของประเทศทั้งสี่นั้นแตกตางกันอยางมาก

ประการที่สอง  การเติบใหญของพลังการผลิตดานหัตถอุตสาหกรรมในประเทศ
แกงทั้งสี่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขพิเศษบางประการ การเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) ในชวงทศวรรษ 2500 ตอเนื่องถึงทศวรรษ 2510 
เปนชวงเวลาประจวบเหมาะที่บรรดาบรรษัทระหวางประเทศทั้งหลายกํ าลังโยกยายแหลงที่ตั้ง
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การผลิต (Relocation of Industry) จากประเทศทุนนิยมศูนยกลางไปสูประเทศทุนนิยมบริวาร 
(Periphery Capitalism) กลุมประเทศแกงทั้งสี่จึงไดประโยชนอยางมากจากการขยายตัวของการ
ลงทนุจากตางประเทศ นอกจากนี้ ระบบทุนนิยมโลกยังคอนขางมีเสถียรภาพในชวงเวลาดังกลาวนี้ 
อยางนอยจนถึงป 2514 ทั้งนี้ไมเพียงแตการคาระหวางประเทศจะขยายตัวในอัตราสูง และคาของ
เงินตราสกุลสํ าคัญมิไดแกวงไกวมากนักเทานั้น หากทวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวาง
ประเทศยังอยูในระดับตํ่ าอีกดวย ในกรณีของเกาหลีใตและไตัหวัน การยอมตนเปนเบี้ยหมากรุก
ทางการเมืองระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา ทํ าใหประเทศทั้งสองไดประโยชนอยางมากจาก
นโยบายปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีน (Containment Policy)  การจดัตัง้แนวสกัดกั้นการขยายตัว
ของลัทธิคอมมิวนิสตโดยรัฐบาลอเมริกันไดชวยบรรเทาภาระรายจายการปองกันประเทศ
ของประเทศทั้งสองเปนอันมาก นอกจากนี้ ทั้งเกาหลีไตและไตหวันตางก็ไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลอเมริกัน แมตอมาความชวยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันจะลดนอยลง แตประเทศทั้งสองก็ได
ประโยชนจากสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรที่ไดรับจากรัฐบาลอเมริกันเปนการทดแทน ซ่ึงเกื้อกูลตอ
การขยายตัวของการสงออกอยางมาก

ประการที่สาม งานวิชาการจํ านวนไมนอยเผยแพรขอมูลอยางผิดๆวา ประเทศ
กลุม NICs ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี และการเติบโตอยางรวดเร็วของกลุมประเทศดังกลาวนี้ 
เปนผลจาการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ แทที่จริงแลว นอกเหนือจากฮองกง ทั้งรัฐบาลเกาหลีใต 
ไตหวนั และสิงคโปร ตางดํ าเนินนโยบายแทรกแซงการทํ างานของกลไกราคาอยางมาก ความขอนี้
ปรากฏอยางชัดเจนใน White and Wade (1985) และ Hong and Krause (1981)

ประการที่ส่ี  งานวิชาการจํ านวนมากมักจะกลาวสรุปอยางงายๆวา การเติบโต 
อยางรวดเร็วของประเทศแกงทั้งสี่เปนผลจากากรใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward 
Orientation) โดยมไิดพจิารณาเทาที่ควรวา ในขณะที่ประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใต
และไตหวัน กํ าลังดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกนั้น ก็ไดดํ าเนิน
ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบปด (Inward Orientation) ดวยการสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา
ควบคูไปดวย ประเด็นที่ยังไมมีการศึกษาอยางถองแท ก็คือ การที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะประสบ
ผลสํ าเร็จในการดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกนั้น จํ าเปนที่จักตอง
ด ําเนนิยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขามากอนหรือไม ศาสตราจารยเบลา            
บาลาสซา (Bela Balassa) และนักวิชาการในเครือขายของธนาคารโลก พยายามชี้ใหเห็นวา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดไมเพียงแตจะเกื้อกูลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวายุทธศาสตร
การพัฒนาแบบปดเทานั้น หากทวายังชวยใหสามารถปรับตัวตอสภาวะความไรเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจไดดีกวาอีกดวย ความพยายามของศาสตราจารยบาลาสซาในการชี้ประเด็นเหลานี้
อยางเกินเลยหลักฐานขอเท็จจริงที่มีอยู ทํ าใหนักเศรษฐศาสตรอยางเชน G.K. Helleiner ถึงกับ
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ลงความเห็นวา ศาสตราจารยบาลาสซากาวพนไปจากความเปนนักวิชาการ แตกลายเปนศาสดา
ผูเผยแพรลัทธิยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดไปเสียแลว ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร นัยสํ าคัญทางสถิติของสหสัมพันธระหวางการสงออกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยงัเปนเรื่องที่ยังไมยุติ ทั้งยังเปนเรื่องถกเถียงกันไดวา การสงออกเปนจักรกลของการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิ หรือวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเหตุปจจัยที่ทํ าใหการสงออกขยายตัว นอกจากนี้ 
ขออางที่ว า ประเทศที่ เลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเป ดสามารถปรับตัวแกปญหา
ความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันเกิดจากเหตุภายนอก (external shocks) ไดดีกวาประเทศที่ใช
ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบปดนั้น ก็ยังมีขอกังขาเปนอันมาก (Taylor, 1988)

การถกเถียงในเรื่องความดีและความเลวของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด 
(Outward Orientation) เทยีบกับยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด (Inward Orientation) ดูเหมือน
จะกลายเปนสงครามวิทยายุทธระหวางศาสตราจารย บาลาสซาและธนาคารโลกฝายหนึ่ง 
กับนักเศรษฐศาสตรในสังกัด Institute of Development Studies แหงมหาวิทยาลัยซัสเซกส
อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตางพยายามผลิตงานวิชาการมาหักลางซึ่งกันและกัน แตโดยเหตุที่ผูบริหาร
ธนาคารโลกมีศรัทธาตอยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด จึงไดดํ าเนินการผลักดันใหประเทศโลก
ที่สามดํ าเนินยุทธศาสตรดังกลาวนี้ ทั้งนี้ดวยการจัดสรรเงินใหกู เพื่อปรับโครงสรางการผลิต 
(Structural Adjustment Loans = SALs) เพือ่ใหประเทศโลกที่สามเดินตามแนวทางประเทศแกงทั้งสี่ 
โดยมไิดคํ านึงวา ผลเสียอันเกิดจากความหลงผิดในองคประกอบ (Fallacy of Composition) จะมี
มากนอยเพียงใด Broad and Cavanagh (1988) ถึงกับประณามพฤติกรรมของธนาคารโลกในเรื่องนี้ 
แทที่จริงแลว ดังที่ Streeten (1982) ช้ีใหเห็น ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
สามารถก อใหเกิดผลเสียแก ระบบเศรษฐกิจได ไม แตกตางไปจากยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อ ทดแทนการนํ าเขา หากมาตรการทางนโยบายที่เลือกใชไมเหมาะสม

การศึกษาวาดวย NICs ชวยใหความกระจางวา NICs ในอาเซียหาไดมีเฉพาะแต
ประเทศแกงทั้งสี่เทานั้น อิสราเอลก็มีฐานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมดวย และในหมูประเทศ
ในอาเซยีดวยกัน มาเลเซียอยูในฐานะใกลเคียงกับกลุม NICs  มากกวาประเทศอื่นใด โดยที่ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของไทยโดยถัวเฉลี่ยแลวยังดอยกวามาเลเซียมากนัก ดังนั้น การประโคมขาว
โดยขาราชการระดับสูงของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่วา  
ไทยกํ าลังจะเปน ‘เสือที่หา’ สืบตอจากเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร จึงเปนการกลาวอาง
โดยมิไดศึกษาขอเท็จจริง

การเติบใหญของประเทศกลุม NICs กอใหเกิดความแตกตางในดานฐานะทาง
เศรษฐกิจในหมูประเทศโลกที่สามอยางมาก จนกระทั่งกลุมประเทศโลกที่สามเดิมถูกจํ าแนกใหม
เปน 2 กลุม โดยกลุมโลกที่สาม (ใหม) ประกอบดวยกลุม NICs และกลุมโลกที่ส่ีประกอบดวย
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ประเทศดอยพัฒนาที่เหลือ กลุมโลกที่สาม (ใหม) หรือกลุม NICs แมจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เหนือกวากลุมโลกที่ส่ี แตยังมิอาจเทียบเทียมกลุมโลกที่หนึ่ง อีกทั้งยังตองพึ่งพิงกลุมโลกที่หนึ่ง
เปนตลาดสินคาออกสํ าคัญ และพึ่งพิงเทคโนโลยีจากโลกที่หนึ่งดวย กลุม NICs จึงตองรักษา
สัมพนัธภาพ อันดีกับโลกที่หนึ่ง ในขณะเดียวกัน กลุม NICs กม็พีฤติกรรมเยี่ยง “อนุจักรวรรดิ
นิยม” (Subimperialism) โดยเปนผูขายสินคาหัตถอุตสาหกรรมแกโลกที่ส่ีแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบ
จากโลก ที่ส่ี  ในทางการเมืองระหวางประเทศ กลุม NICs จ ําตองเขารวม Group of  77  เพื่อรักษา
สัมพันธภาพกับโลกที่ส่ี  และหวังจะไดประโยชนจากการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (New International Economic Order) แตกม็ิไดเปนผูนํ าในการตอรองผลประโยชนกับ
โลกที่หนึ่ง เนือ่งจากจ ําตองพึ่งพิงโลกที่หนึ่งนั่นเอง ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ทํ าใหความหวังที่จะผนึก
กํ าลังของฝายใต (South) เพือ่ตอกรกับฝายเหนือ (North) คอนขางรางเลือน ทั้งนี้ไมเพียงแตวาทาที
ของประเทศฝายใตที่มีตอฝายเหนือมิไดอยูในรองรอยเดียวกันเทานั้น หากทวาความสัมพันธ
ทางเศรษฐกจิระหวางประเทศฝายใตดวยกันเองก็หาไดเปนความสัมพันธที่เสมอภาคกันอีกดวย

หนงัสือวาดวย NICs รวม 14 เลมที่นํ ามาแนะนํ าทายบทความนี้เปนผลงานของ
นักวิชาการที่มีอุดมการทางการเมืองแตกตางกัน ผูอานไมเพียงแตจะไดรับฟงเศรษฐทรรศน
ที่แตกตางกันเทานั้น หากยังไดรับรูโลกทรรศนที่แตกตางกันอีกดวย บทแนะนํ าหนังสือแตละเลม
จบลงดวยการนํ าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับบทวิจารณหนังสือนั้นๆ เพื่อใหผูอานสามารถติดตามอาน
บทวิจารณตอไป
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หนังสือวาดวย NICs

Hyper-growth in Asian Economies : A Comparative Study of Hong Kong,
Japan, Korea, Singapore and Taiwan
Edward K.Y. Chen
London : Macmillan, 1979

หนังสือเลมนี้เดิมเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่เสนอตอมหาวิทยาลัย           
ออกซฟอรด ผูเขียนนํ าเสนอบทวิเคราะหแบบแผน สาเหตุ และผลกระทบของการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิในประเทศตางๆในอาเซียรวม 5 ประเทศ อันประกอบดวยญ่ีปุน เกาหลีใต ไตหวัน         
ฮองกง และสิงคโปร ทั้งนี้โดยใชขอมูลระหวางป 2498-2513 ประเทศทั้งหานี้มีอัตราการจํ าเริญ       
เติบโตทางเศรษฐกิจอันสูงยิ่ง และมีลักษณะรวมบางประการ ดังเชนการไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมจีน การเปนสังคมทวิลักษณ การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม และการสงเสริม
การสงออก เปนอาทิ ผูเขียนไมเพียงแตเสนอบทวิเคราะหวาดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
และการจางงานเทานั้น หากยังพิเคราะหผลกระทบของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีตอ
การออมและการกระจายรายไดอีกดวย ทั้งนี้โดยทดสอบขอสมมติบางประการ ผูเขียนพบวา 
การที่ประเทศเหลานี้สามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงไดนั้นจํ าเปนตองมีปจจัยการผลิตอยางพอเพียง 
การออมภายในประเทศจักตองมีมากพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุน ยิ่งประเทศที่มี
ขอจํ ากัดในการแสวงหาเงินตราตางประเทศ ก็ยิ่งจํ าตองดํ าเนินนโยบายการสงเสริมการสงออก
มากยิ่งขึ้นอีกดวย

Living With the Newly Industrializing Countries
Louis Turner, Colin I. Bradford, Lawrence G. Franko,
Neil McMullen, and Stephen Woolcock
London : Royal Institute of International  Affairs.
Chamtham House Paper No. 7, 1980. 53 pages.

งานวิจัยเร่ืองนี้ของ Chatham House แหงสหราชอาณาจักรนับเปนงานวิชาการ
เกีย่วกับกลุมประเทศ NICs เร่ืองแรกๆ เนื้อหาของหนังสือเลมนี้กลาวถึงการเติบโตของกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหมโดยเทียบเคียงกับญี่ปุน โดยที่ประเทศกลุมนี้ประกอบดวยเกาหลีใต ไตหวัน 
ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย อินเดีย ปากีสถาน อิหราน อิสราเอล มอลตา อารเจนตินา 
บราซลิ และเม็กซิโก การนิยามกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเชนนี้ยอมกอใหเกิดขอวิพากษวิจารณ
ไดมาก หนังสือเลมนี้ยังไดกลาวถึงสัมพันธภาพระหวางกลุมประเทศมหาอํ านาจกับกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมใหม ผูเขียนเชื่อวา การรวมตัวของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมจะชวยเพิ่มอํ านาจ
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ตอรองกับประเทศมหาอํ านาจได และทํ าใหประสิทธิผลของนโยบายการกีดกันการคาของประเทศ
มหาอ ํานาจลดหยอนลง ในอีกดานหนึ่ง ประเทศมหาอํ านาจก็ตองเรียนรูที่จะตองปรับตัวเพื่อเผชิญ
กบัการแขงขันจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมดวย

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Wilson, Dick. The World Economy, Vol. 4, No. 2 (June 1981), pp. 213-218.

Trade and Growth of the Advanced Developing Countries in the Pacific Basin
Wontack Hong and Lawrence B. Krause (eds.)
Seoul, Korea : Korea Development Institute, 1981  620 pages

บทความรวม 15 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพในหนังสือเลมนี้ เดิมนํ าเสนอตอที่ประชุมการ
สัมมนาทางวิชาการ Pacific Trade and Development Conference คร้ังที่ 11 ซ่ึงจัดโดย Korea 
Development Institute ณ นครเซอูล ประเทศเกาหลีใตในเดือนกันยายน 2523

ช่ือหนังสือบงบอกวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ‘กลุมประเทศกํ าลังพัฒนาที่รุดหนาแลว’
(Advanced Developing Countries = ADCs)   แตไมมีบทความเรื่องใดเลยที่กลาวถึงคํ านิยามและ
บทบาทของกลุมประเทศดังกลาวนี้ในระบบทุนนิยมโลก อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจกันวา ‘กลุม
ประเทศกํ าลังพัฒนาที่รุดหนาแลว’ มคีวามหมายเดียวกับ ‘กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม’ (Newly 
Industrializing Countries = NICs) การหลีกเลี่ยงการใชช่ือกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม ยอมมี
นัยสํ าคัญทางดานการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคสมัยที่ประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจทวีการกีดกันทางการคา

เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ ‘แกงทั้งสี่’
(Gang of Four) อันประกอบดวยเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร ประเด็นที่กลาวถึงไดแก 
ยทุธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายการคาระหวางประเทศ การปกปองอุตสาหกรมภายใน
ประเทศ และปญหาการคากับประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ บทนํ าของหนังสือนี้ ซ่ึงเขียน
โดย Anne Krueger กลาวเชิดชูยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-Oriented 
Industrialisation) แตทิ้งคํ าถามที่ไมมีคํ าตอบวา หากยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกเปนยุทธศาสตรอันเยี่ยมยุทธเชนนี้ เหตุใดจึงมีประเทศดอยพัฒนาเพียงไมกี่ประเทศที่ยอมรับ
ยุทธศาสตรดังกลาวนี้ ประเทศโลกที่สามจะดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกตามอยางประเทศแกงทั้งสี่ไดหรือไม และหากประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศเลือกใช
ยทุธศาสตรดังกลาวนี้ อะไรจะเกิดขึ้น

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Berry, Roger. Economic Journal, Vol. 93, No. 369 (March 1983), pp. 242-244.
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The Political Economy of New and Old Industrial Countries
Christopher Saunders (ed.)
London : Butterworth, 1981
ix + 325 pages.

บทความ 13 เร่ือง ซ่ึงรวมพิมพไวในหนังสือเลมนี้ เดิมเปนบทความที่นํ าเสนอตอที่
ประชุมทางวิชาการ ซ่ึงจัดโดย Sussex European Research ณ มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ ประเทศอังกฤษ 
ในเดือนมกราคม 2523 หนังสือเลมนี้กลาวถึงการเติบโตของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม 
ซ่ึงประกอบดวยเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง อินเดีย และบราซิล โดยมีบทความที่กลาวถึงพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต อินเดีย และบราซิลโดยเฉพาะ

งานวชิาการกอนหนานี้จํ านวนมากชี้ใหเห็นวา การเติบโของกลุมประเทศอุตสาห- 
กรรมใหมมิไดเปนภัยคุกคามตอเศรษฐกิจของประเทศมหาอํ านาจหรือกลุมประเทศอุตสาหกรรม
เกา (Old Industrial Countries = OICs) มากนกั แตประชาชนและรัฐบาลประเทศเหลานี้กลับแสดง
ความหวาดผวาตอพลานุภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกลุม NICs จนเกนิเหตุ ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น 
บทความหลายเรื่องในหนังสือเลมนี้พยายามตอบคํ าถามนี้

ประการแรก  หากแมนวาประเทศอุตสาหกรรมเกาจะไมกีดกันสินคาเขาจาก NICs
ประโยชนที่ไดจากการคาเสรีก็มีไมมากนัก เมื่อเทียบกับตนทุนของสังคมที่จะเกิดขึ้น อันเนื่อง
มาจากการรณรงคของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายในประเทศตอตานการนํ าสินคาเขาจาก 
NICs Robert Baldwin และ Malcolm Bale ช้ีใหเหน็วา การวางงานในประเทศจะมีมากขึ้น อันเนื่อง
มาจากการลมสลายของอุตสาหกรรมที่ไมสามารถแขงขันกับตางประเทศ ประโยชนของสังคมที่ได
จากการคาเสรีตองชั่งนํ้ าหนักกับตนทุนของสังคม อันเกิดจากการวางงานที่มีมากขึ้น ประชาชน
ภายในประเทศอาจมีความรูสึกเห็นใจเพื่อนรวมชาติที่ตองวางงาน อันเปนพลังผลักดันใหนโยบาย
การกีดกันการคามีตอไป

ประการที่สอง  ขอสรุปจากงานวิจัยที่วา สินคาเขาจาก NICs ไมมีความสํ าคัญ
ในโครงสรางการนํ าเขาของ OICs มักจะเกิดจากการจัดกลุมสินคากลุมใหญๆ อยางดีที่สุด
กเ็ปนเพียงการศึกษาหมวดสินคาระดับเลขสองหลัก ซ่ึงละเอียดไมพอ Wolfgang Hager กลาววา 
หากมีศึกษาในระดับที่ละเอียดมากกวานี้อาจจะพบวา NICs ครอบงํ าการนํ าเขาสินคาบางรายการ
ของ OICs

นอกเหนือจากประเด็นดังกลาวนี้ มีบทความ 3 เร่ืองที่กลาวถึงการปรับตัวของ 
OICs ทีม่ีตอการเติบโตของ NICs นอกจากนี้ ยังมีบทความที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา และอุตสาหกรรมรถยนตอีกดวย
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 pp. 545-547.

The Newly Industrializing Countries in the World Economy
Bela Balassa
New York : Pergamon Press, 1981
xxii + 461 pages.

ช่ือหนังสืออาจทํ าใหเขาใจผิดวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ใหมทัง้หมด แทที่จริงแลว หนังสือเลมนี้เปนเพียงหนังสือรวมบทความที่เขียนขึ้นตางกรรมตางวาระ
เพือ่ช้ีใหเห็นวา ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Outward-Oriented Industrial 
Development Strategy) เปนยทุธศาสตรการพัฒนาอันดีเลิศสํ าหรับประเทศดอยพัฒนา ในจํ านวน
บทความ 18 เร่ืองที่ตีพิมพในหนังสือเลมนี้เปนบทความที่เคยตีพิมพหรือเผยแพรในรูปแบบอื่น
มาแลว 13 เร่ือง และมีเพียง 11 เร่ืองที่เปนเรื่องของ NICs โดยตรง

เนื้อหาของหนังสือจํ าแนกออกเปน 2 ภาค ภาคแรกกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง      
โครงสรางของระบบทุนนิยมโลก การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการคาระหวางประเทศ (โดย
เฉพาะอย างยิ่งสินค าหัตถอุตสาหกรรม) พัฒนาการของความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) ตามล ําดับขั้น และประเมินการปรับตัวของประเทศกลุม NICs ที่มีตอ
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ภาคที่สองกลาวถึงการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลในประเทศกลุม NICs
อันประกอบดวยเกาหลีใต ไตหวัน บราซิล โปรตุเกส กรีซ เตอรกี และฮังการี บทความในภาคนี้ให
ขอมูลและรายละเอียดที่นาสนใจเปนอันมาก

ประเด็นที่ศาสตราจารยเบลา บาลาสซา พยายามตอกยํ้ าก็คือ ความลมเหลว
ของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution Strategy) อัน
เปนยุทธศาสตรที่สนับสนุนโดยราอูล พรีบิช (Raul Prebisch) และกุนนาร เมอรดัล (Gunnar 
Myrdal) ในทศวรรษ 2490 ขณะเดียวกันก็เชิดชูยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
ผูเขียนพยายามชี้ใหเห็นวา ประเทศที่ใช Outward-oriented Strategy สามารถปรับตัวแกปญหา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจอันเกิดจากเหตุภายนอก (External Shocks) ไดดีกวาประเทศที่ใช Inward-
oriented Strategy แตบทพสูิจนในเรื่องนี้ยังไมสามารถชักนํ าใหเชื่อโดยปราศจากขอกังขาได
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Louis Turner and Neil McMullen (eds.)
London : George Allen and Unwin, 1982
xi + 290 pages.

หนงัสือเลมนี้ประกอบดวยบทความ 16 เร่ือง โดยมีผูเขียน 7 คน ขอมูลสถิติที่ใช
ส้ินสุดเพียงป 2522 ขอสรุปหลักที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ก็คือ การเติบโตของประเทศกลุม NICs  
มิใชปญหานาวิตกสํ าหรับกลุมประเทศมหาอํ านาจมากนัก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประเทศกลุม NICs
สวนใหญมีปญหาการขาดดุลการคากับกลุมประเทศ OECD การเติบโตของประเทศกลุม NICs จึงมี
สวนชวยกระตุนการเติบโตของประเทศมหาอํ านาจดวย ทั้งนี้โดยผานกลไกทางการคาระหวาง
ประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศมหาอํ านาจจํ าเปนตองปรับโครงสรางการผลิต โดยรัฐบาลตองเขา
ไปมีบทบาท แตเนื้อหาของหนังสือมิไดใหขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม บทความหลายเรื่องใน
หนังสือนํ าเสนอกรณีศึกษาวาดวยอุตสาหกรรมตางๆ ดังเชน ส่ิงทอและเสื้อผา เครื่องใชไฟฟา        
รถยนต และปโตรเคมี

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Holmes, Peter.  Economic Journal, Vol. 93, No. 370 (June 1983), pp. 437-439.
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Development Strategies in Semi-Industrial Economies
Bela Balassa with Julio Berlinski and Others
Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press for the World Bank, 1982
xiii + 394 pages. $ 32.50

หนังสือเลมนี้เปนผลงานของศาสตราจารย บาลาสซาในขณะที่ทํ างานอยู ใน
ธนาคารโลก ช่ือหนังสืออาจทํ าใหเขาใจผิดวาเปนการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาโดยทั่วไป เพราะ
แทที่จริงแลัวเปนเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ศาสตรจารย        
บาลาสซาเรียกวา  “ประเทศกึ่งอุตสาหกรรม” (Semi-industrial Economies) โดยที่มิไดใหคํ านิยามที่
ชัดเจน กลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย 3 ประเทศ (ไดแก 
เกาหลใีต ไตหวัน และสิงคโปร) ละตินอเมริกา 5 ประเทศ (ไดแก อารเจนตินา โคลัมเบีย บราซิล ชิลี 
และเมก็ซโิก) และประเทศอื่นๆ อีก 3 ประเทศ (ไดแก อินเดีย อิสราเอล และยูโกสลาเวีย) Helleiner
(1985) ใหขอสังเกตวา โครงสรางการผลิตของประเทศเหลานี้แตกตางกันอยางมาก ดังจะเห็นไดวา
ในป 2503 ภาคการเกษตรในสิงคโปรใหผลผลิตเพียง 4%ของผลิตภัณฑประชาชาติ (GNP) 
ในขณะที่ตัวเลขนี้ของอินเดียสูงถึง 50% นอกจากนี้ ขอมูลสถิติที่ใชศึกษาสวนใหญเปนขอมูล
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กอนทีจ่ะเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 ดวยเหตุนี้เอง Hirsch (1983) จงึเห็นวา ขอสรุป
ของหนังสือเลมนี้ลาสมัยไปเสียแลว Helleiner (1985) มคีวามเห็นเชนเดียวกันวา หนังสือเลมนี้
มีประโยชนในฐานะที่เปนหนังสือประวัติศาสตรเศรษฐกิจมากกวาที่จะใหประโยชนในดานนัย
ทางนโยบาย เพราะนัยทางนโยบายที่ไดจากการศึกษาในชวงทศวรรษ 2500 ซ่ึงเศรษฐกิจรุงเรือง 
มอิาจน ํามาใชในทศวรรษ 2520 ซ่ึงระบบทุนนิยมโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได

หนงัสอืเลมนี้จํ าแนกออกเปน 2 ภาค ภาคแรกเปนบทสังเคราะหยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของกลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรม ซ่ึงเขียนโดยศาสตราจารยบาลาสซา ผูเขียน
วเิคราะหโครงสรางการใหส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้ ดวยการคํ านวณดัชนี Effective 
Protection และ Effective Subsidy สวนภาคที่สองเปนกรณีศึกษาประเทศกึ่งอุตสาหกรรม รวม 6 
ประเทศ ไดแก เกาหลีไต ไตหวัน สิงคโปร อิสราเอล อารเจนตินา และโคลัมเบีย

ขอสรุปของหนังสือเลมนี้มีอยู 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก  โครงสรางของสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Structure of Incentives) มีผล 

อยางสํ าคัญตอความสํ าเร็จหรือความลมเหลวในการสงออก (Export Performance)
ประการที่สอง  การขยายตัวทางดานการสงออกมีผลอยางสํ าคัญตอการจํ าเริญ

เตบิโตทางเศรษฐกิจ และอาจจะชวยใหการกระจายรายไดดีขึ้น
ประการที่สาม  ประโยชนอันเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ

สงออกเปนผลจากการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การขยายการผลิตจนสามารถใช
กํ าลังการผลิตอยางเต็มที่ (Capacity Utilization) และไดประโยชนจากการประหยัดอันเกิดจากการ
ขยายขนาดของการประกอบการ (Scale Economies) และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ขอเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับการใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก โดยการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อใหมีการผลิตตามความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) มพีืน้ฐานมาจากผลการศึกษาขางตนนี้ ศาสตราจารย
บาลาสซาไดแสดงใหเห็นในงานวิจัยหลายตอหลายเรื่องวา การสงออกเปนจักรกลสํ าคัญของการ
จํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และดูเหมือนวา ศาสตราจารยบาลาสซาจะกลายเปนศาสดาผูเผยแพร
ลัทธิการสงออกไปเสียแลว Helleiner (1985) ตั้งคํ าถามพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นนี้วา เหตุใด
จึงพิจารณาแตเพียงวา การสงออกสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไมพิจารณาลํ าดับแหง
เหตุผลวา การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีผลชักนํ าใหมีการสงออกเพิ่มขึ้นดวย เหตุใดงานวิจัย
เชิงประจักษจึงไมพบสหสัมพันธระหวาางการสงออกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
ยากจนมากๆ แมในกลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรมเอง เหตุใดสหสัมพันธดังกลาวนี้จึงมิไดมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติมากนักระหวางป 2503-2509 สหสัมพันธดังกลาวนี้จะยังปรากฏตอมาหลังวิกฤติการณ
นํ้ ามันป 2516 หรือไม และทายที่สุด หากกลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรมกาวเขาสูการพัฒนา
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อุตสาหกรรมในขั้นตอนที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น สหสัมพันธระหวางการสงออกกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะยังคงมีนัยสํ าคัญทางสถิติตอไปอีกหรือไม

นอกเหนือจากขอวิพากษวิจารณดังกลาวขางตนนี้ ยังมีประเด็นที่พึงพิจารณาอีก
อยางนอย 5 ประเด็น

ประการแรก  ทัง้ๆ ทีศ่าสตราจารยบาลาสซาและคณะไดเทศนามาเปนเวลาชานาน
วา ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกเปนยุทธศาสตรอันดีเลิศ และแบบจํ าลอง         
อาเซียตะวันออกไกลเปนแบบจํ าลองที่ประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายพึงเอาอยาง แตศาสตราจารย      
บาลาสซาก็มิไดอธิบายวา เหตุใดจึงยังมีประเทศดอยพัฒนาจํ านวนมากที่ดํ าเนินยุทธศาสตรการ
พฒันาแบบปด (Inward Orientation)

ประการที่สอง  หนงัสอืเลมนี้มิไดใหความสํ าคัญแกตัวแปรทางดานสถาบันในการ
วิเคราะห ศาสตราจารยบาลาสซานํ าเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับการใชยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) ในทวงทํ านองเสมือนหนึ่งวา ยุทธศาสตรดังกลาวนี้ใช
ไดผลดใีนทุกระบบเศรษฐกิจและทุกสถานการณ ในประเด็นดังกลาวนี้ Kuran (1983) มคีวามเห็น
วา โครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจแตละลักษณะจะใหประสิทธิผลแตกตางกันไปตามความ
แตกตางทางดานสถาบันและปจจัยอ่ืนๆ Lall (1983) มคีวามเห็นในทํ านองเดียวกันวา การกํ าหนด
โครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจเพียงประการเดียวไมเพียงพอที่จะทํ าใหยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกประสบผลสํ าเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากสินคาออกรายการสํ าคัญของประเทศ
กึ่งอุตสาหกรรมมีลักษณะแตกตางกัน ไมวาจะพิจารณาในแงความเขมขนในการใชเครื่องจักร 
(Capital Intensity) หรือลํ าดับขั้นของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต การสงเสริมการผลิตเพื่อการ
สงออกยอมตองอาศัยมาตรการและการแทรกแซงของรัฐบาลแตกตางกันไปตามประเภทและ
ลักษณะของสินคา

ประการที่สาม  หนังสือเล มนี้ละเลยขอพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของสังคมเศรษฐกิจกึ่งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งมิไดพิจารณาถึงสภาวการณ
แรกเริ่ม (Initial Conditions) กอนที่จะเริ่มตนการพัฒนาอตุสาหกรรม (ทั้งนี้ยกเวนบทวิเคราะห
เกีย่วกับเกาหลีใต โดย Larry E. Westphal) การละเลยการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรดัง
กลาวนี้ทํ าใหขอเสนอแนะทางนโยบายของหนังสือเลมนี้ขาดมิติทางประวัติศาสตร และทํ าใหเกิด
ความเขาใจผิดไดวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
สามารถใชไดดีในทุกๆ สถานการณ

ประการที่ส่ี  หนงัสอืเลมนี้ละเลยขอพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของบรรษัทระหวาง
ประเทศในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ปรากฏวา การพึ่งพิงการลงทุนจากตางประเทศใน
กลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรมนั้นแตกตางกันอยางมาก โดยทั่วไปแลว กลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรม



131

ในละตินอเมริกาพึ่งพิงการลงทุนจากตางประเทศมากกวากลุมประเทศกึ่งอุตสาหกรรมในอาเซีย
ตะวันออกไกล ในกลุมประเทศอาเซียตะวันออกไกลดวยกันเอง สิงคโปรพึ่งพิงการลงทุนจาก
ตางประเทศมากกวาฮองกงและเกาหลีใตอยางมาก

ประการที่หา  หนงัสอืเลมนี้ละเลยขอพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ (Technological Absorption) ทัง้ๆที่การพัฒนาและการดูดซับ
เทคโนโลยีจากตางประเทศมีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว Lall (1983) 
เหน็วา การละเลยขอพิจารณาดังกลาวนี้ ทํ าใหหนังสือเลมนี้มิไดแสวงหาคํ าตอบคํ าถามสํ าคัญหลาย
คํ าถาม อาทิเชน อะไรคือความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของกลุม
ประเทศกึ่งอุตสาหกรรมในเรื่องเทคโนโลยี ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกกอ
ใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศแตกตางจากยุทธศาสตณการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทด
แทนการนํ าเขาหรือไมอยางไร และทายที่สุด การเติบโตในอัตราสูงของกลุมประเทศกึ่งอุตสาห
กรรมเปนผลจากการนํ าเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศหรือเปนผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีของตน
เอง    ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกกอใหเกิดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Helleiner, G.K.  Economic Development and Cultural Change, Vol. 33, No. 3 (April 1985),
 pp. 651-654.
Hirsch, Seev.   The World Economy, Vol. 6, No. 2 (June 1983), pp. 221-222.
Lall Sanjaya.   Journal of Development Economics, Vol. 13, No. 3 (December 1983) pp. 398-397.
Kuran, Timur.   Journal of Economic Literature, Vol. 21, No. 4 (December 1983), pp. 1515-1517.

Developmental States in East Asia
Gordon White and Robert Wade (eds.)
Brighton : Institute of Development Studies, University of Sussex, 1985. 330 pages

หนังสือเลมนี้เปนรายงานการวิจัย ซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนจาก Gatsby Charitable 
Foundation ประกอบดวยบทความ 6 เร่ือง นอกเหนือจากบทนํ าซึ่งเขียนโดยบรรณาธิการทั้งสอง
แลว มบีทความเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เร่ือง ไตหวัน 1 เร่ือง เกาหลีใต 1 เร่ือง และ
บทวิเคราะหเปรียบเทียบเกาหลีใตกับไตหวัน 1 เร่ือง บทความทั้งหมดมุงศึกษาบทบาทของรัฐ
ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหลานี้ ประเด็นหลักที่งานวิจัยนี้พยายามชี้
ใหเหน็กค็อื ความเชื่อที่วา เกาหลีใตและไตหวันดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นเปนความเชื่อ
ที่ไมถูกตอง แทที่จริงแลวรัฐบาลประเทศทั้งสองไดแทรกแซงการทํ างานของกลไกราคาในภาค
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เศรษฐกจิตางๆ ดวยมาตรการและวิธีการตางๆอยางแยบยล นอกจากนี้ ขอกลาวอางที่วา เกาหลีใต
และไตหวันเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบพึ่งพิงภายนอก (Outward-looking Strategy) นั้น 
มิใชขอกลาวอางที่ถูกตองครบถวน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลประเทศทั้งสองไดเลือกใชยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบพึ่งพิงภายใย (Inward-looking Strategy) ผสมผสานกับยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
พึง่พิงภายนอก

Asia’s ‘Miracle’ Economies : Korea, Japan, Taiwan, Singapore,  and Hong Kong
Jon Woronoff
Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 1986. 404 pages

หนงัสอืเลมนี้จํ าแนกออกเปน 3 ภาค ภาคแรกนํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตางๆใน ‘อาเซียตะวันออกไกล’ เปนรายประเทศ อันประกอบดวยญ่ีปุน 
เกาหลใีต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร ภาคที่สองเปนการศึกษาเปรียบเทียบบการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ และภาคที่สามกลาวถึงอนาคตและบทบาทของประเทศเหลานี้ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล

Jon Woronoff ผูเขยีนหนังสือเลมนี้เคยมีผลงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุนหลายเลม 
และมงีานเขยีนเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกาหลีใตและฮองกงประเทศละ 1 เลม ดังนั้น ผูเขียนจึงอยูในฐานะ
ที่จะนํ าเสนอบทวิเคราะหนโยบายเศรษฐกิจเปรียบเทียบไดดี จุดเดนของหนังสือเลมนี้อยูที่ความ
พยายามที่จะนํ าเสนอบทวิเคราะหในเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary Analysis) และหลีกเลี่ยง
การนํ าเสนอขอมูลเชิงปริมาณ อันทํ าใหหนังสือเลมนี้ชวนอานสํ าหรับบุคคลทั่วไปนอกสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร กระนั้นก็ตามบรรณานุกรมและเชิงอรรถในหนังสือเลมนี้บงบอกอยางชัดเจนวา ผู
เขยีนไดติดตามขอถกเถียงเชิงวิชาการในประเด็นตางๆ อยางใกลชิด

ผูเขียนชี้ใหเห็นวา  ความสํ าเร็จของการนํ าแบบจํ าลอง ‘อาเซียตะวันออกไกล’  
(East Asia Model) ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจอยูที่การนํ านโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมไป
ดํ าเนินการ แตคํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดประเทศในอาเซียตะวันออกไกลจึงสามารถเลือกใช
นโยบายที่เหมาะสมได ในขณะที่ประเทศดอยพัฒนาอื่นๆไมประสบความสํ าเร็จในเรื่องนี้ ผูเขียน
พยายามอธบิายประเด็นดังกลาวนี้ดวยการพิจารณาถึงปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัย
ทางการเมือง และปจจัยทางวัฒนธรรม คํ าตอบสวนหนึ่งของผูเขียนก็คือ วัฒนธรรมและประเพณี
บางประการที่สืบทอดมาจากลัทธิขงจื้อ ซ่ึงมีอยูรวมกันในประเทศเหลานี้ กระนั้นก็ตาม ผูเขียนไดช้ี
ใหเหน็วา มคีวามแตกตางในดานพฤติกรรมทางเศรษฐกิจระหวางญี่ปุนและเกาหลีใตฝายหนึ่ง กับ
ประเทศของชาวจีนอีก 3 ประเทศอีกฝายหนึ่ง (อันประกอบดวยไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร)         
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ในขณะที่ชาวจีนยึดถือเปาหมายการแสวงหากํ าไรสูงสุด ชาวญ่ีปุนและเกาหลีใตเนนเปาหมาย
การยึดครองตลาด (Market Share) โดยขยายการขายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได

ผูเขียนมีความเห็นเหมือนกับนักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอยในขอที่วา แบบ
จ ําลองอาเซียตะวันออกไกลเปนแบบจํ าลองที่ใชไดดีในประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศ และประเทศ
ดอยพัฒนาควรจะเรียนรูประสบการณของกลุมประเทศอาเซียตะวันออกไกล แตบทวิเคราะหของ       
ผูเขียนกลับชวนใหเขาใจวา แบบจํ าลองอาเซียตะวันออกไกลเปนแบบจํ าลองเฉพาะ หาใชแบบ
จ ําลองทีจ่ะเลียนแบบไดโดยทั่วไปไม เพราะความสํ าเร็จของประเทศในอาเซียตะวันออกไกลเหลานี้
เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และปจจัยทางวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะ

บทวิเคราะหหนังสือเลมนี้ ดู
Hicks, George L. Asian-Pacific Economic Literture, Vol. 1, No. 1 (May 1987), pp. 126-128.

Models of Development : A Comparative Study of Economic Growth
in South Korea and Taiwan
Lawrence J. Lau (ed.)
San Francisco : Institute for Contemporary Studies Press, 1986.
xxv + 217 pages.  $ 29.95

หนังสือเลมนี้ประกอบดวยบทความหลักเพียง 3 เร่ือง Sung Yeung Kwack 
กลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลีใตระหวางป 2508-2524 Raymon Myers กลาวถึง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไตหวันในชวงเวลาเดียวกัน และ Tibor Scitovsky เปรียบเทียบ
พฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ยังมีบทนํ าที่เขียนโดยบรรณาธิการอีกดวย

เกาหลีใตและไตหวันมีลักษณะและประสบการณสํ าคัญรวมกันหลายประการ 
ทั้งสองตางเปนประเทศที่มีปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกัน ประเทศทั้งสองได
รับอิทธิพลในดานวัฒนธรรมการทํ างาน (Work Ethies) จากลัทธิขงจื้อ และตางก็เคยตกเปนอาณา
นคิมของญีปุ่นมากอน นอกจากนี้ ประเทศทั้งสองยังไดดํ าเนินการปฏิรูปที่ดินกอนที่จะหันมาพัฒนา
อุตสาหกรรมในยุคปจจุบัน และไดรับประโยชนอยางมหาศาลจากนโยบายการปดลอมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Containment Policy) ของสหรัฐอเมริกา แตหาไดมีบทความเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กลาว
ถึงประเด็นดังกลาวนี้ (Yuan-li Wu, 1987)

แมวาเกาหลีใตและไตหวันตางก็ประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในแงที่
อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู ในระดับสูงและสามารถธํ ารงอัตราดังกลาวนี้ไดนาน
นับทศวรรษ และแมวาประเทศทั้งสองตางก็เลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสง
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ออกเหมือนกัน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว จะพบวา เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งสองแตกตางกันอยางมาก เกาหลีใตใหความสํ าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและ
อุตสาห-กรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital-intensive Industries) โดยทั่วไป การปรับความ
สัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในตอนตนทศวรรษ 2510 (สมัย
ประธานาธิบดีนิกสัน) และการถอนทหารอเมริกันออกจากเกาหลีใตตนทศวรรษ 2520 (สมัย
ประธานาธิบดีคารเตอร) ทํ าใหเกาหลีใตหันมาสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเพื่อผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณมากขึ้น การใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักทํ าใหเกาหลีใตหันมาสงเสริม
การประกอบการขนาดใหญ โดยละเลยธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่ไตหวันเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเบาและ Knowledge-intensive Industries โดยใหความสํ าคัญแกธุรกิจขนาดเล็ก 
บทความของ Scitovsky แสดงความชื่นชมในพลังการแขงขันของธุรกิจขนาดเล็กในไตหวัน และ
พรรณนาถึงขอเสียของธุรกิจขนาดใหญในเกาหลีใต แตดังที่ Wade (1988)  ช้ีใหเห็น ธุรกิจขนาดเล็ก
กม็ขีอเสยีเปรียบในการแสวงหาประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

หนงัสือเลมนี้มิไดมีผลการศึกษาใหมๆ เพิ่มเติมขอความรูที่มีอยูเดิม ดังที่ Riedel 
(1987) ช้ีใหเหน็ประเด็นสํ าคัญ 2 ประเด็นที่หนังสือเลมนี้มิไดใหคํ าตอบก็คือ

(1) ประเทศที่เลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกจํ าเปน
ตองด ําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขามากอนหรือไม

(2) การที่การออมภายในประเทศทั้งสองเพิ่มขึ้นเปนผลจากการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ หรือเปนผลจากนโยบายการปลอยใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Financial Liberalization)

นอกจากนี้  หนังสือเล มนี้ยังกล าวถึงการใช นโยบายการค าเสรี  (Trade 
Liberalization) ในเกาหลีใตและไตหวันอยางเกินเลยความเปนจริง เพราะขอเท็จจริงปรากฏวา 
รัฐบาลประเทศทั้งสองไดปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศดวยการตั้งกํ าแพงภาษีดวย

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Riede, James.  Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 1, No. 1 (May 1987), pp. 105-107.
Wade, Robert. Finance and Development, Vol. 25, No. 1 (March 1988), p. 52.
Yuan-li Wu, “Models of Development : A Comparative Study of Economic Growth in South
 Korea and Taiwan : A Review”, Weltwirtschaftliches  Archiv, Band 123, Heft 2
 (1987), pp. 377-380.

Trade and Structural Change in Pacific Asia
Colin I. Bradford, Jr. and William H. Branson (eds.)
The University of Chicago Press, 1987
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xix + 558 pages.  $ 58.00
บทความจํ านวน 16 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพในหนังสือเลมนี้ เดิมเปนบทความที่นํ าเสนอ

ตอการประชุมทางวิชาการเรื่อง Global Implications of the Trade Patterns of East and Southeast 
Asia  ซ่ึงจัดโดย National Bureau of Economic Research แหงสหรัฐอเมริกา รวมกับ Malaysian 
Economic Association ในเดือนมกราคม 2527

เนือ้หาของหนังสืออาจจํ าแนกออกเปน 3 สวน สวนที่หนึ่งวาดวยบทบาทของกลุม
ประเทศขอบสมุทรแปซิฟกในอาเซีย (Pacific Asia) ในแบบแผนการคาระหวางประเทศของโลก 
ทั้งนี้กลุมประเทศขอบสมุทรแปซิฟกในอาเซียหมายรวมถึงประเทศตางๆในอาเซียที่อยูชายขอบ
มหาสมทุรแปซิฟก โดยมีอาณาบริเวณตั้งแตเกาหลีใตจนจรดอินโดนีเซีย ซ่ึงก็คืออาเซียตะวันออก
เฉียงใตและอาเซียตะวันออกไกลนั่นเอง เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยบทความ 5 เร่ือง ผลการ
ศึกษาใหขอสรุปที่สอดคลองกันวา กลุมประเทศมหาอํ านาจมีเขตอิทธิพลทางการคาที่คอนขาง        
ชัดเจน โดยที่ญ่ีปุนครอบงํ าตลาดการคาระหวางประเทศในอาเซีย ประชาคมยุโรปครอบงํ าตลาดการ
คาระหวางประเทศในอัฟริกา สวนสหรัฐอเมริกาอาศัยละตินอเมริกาเปนตลาดสินคาออก และ        
พึง่พงิสนิคาอุปโภคบริโภคจากอาเซีย ในกลุมประเทศอาเซียแปซิฟกสามารถจํ าแนกออกเปน 3 เสา 
อันประกอบดวยญ่ีปุน อาเซียน และ NICs ญ่ีปุนขายสินคาประเภททุนใหแกอาเซียนและ NICs 
ขณะเดยีวกันก็ซ้ือวัตถุดิบจากอาเซียน และซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจาก NICs ทัง้นี้ปรากฏวา สินคา
อุตสาหกรรมมีความสํ าคัญเพิ่มขึ้นตามลํ าดับในโครงสรางการสงออกของกลุมประเทศอาเซีย      
แปซิฟก บทความของ William H. Branson, Jean L. Welbroeck และ Ippei Yamazawa ในหนังสือ
เลมนี้ชวยใหเห็นภาพเหลานี้ไดดี

เนื้อหาสวนที่สองของหนังสือเลมนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการ  
เติบโตของกลุมประเทศอาเซียแปซิฟก ประกอบดวยบทความ 3 เร่ือง บทความของ Colin I. 
Bradford, Jr เสนอบทวิเคราะหเร่ืองนี้ไวดียิ่ง ในขณะที่บทความของ Lawrence B. Krause เสนอบท
วเิคราะหโครงสรางการสงออกสินคาอตุสาหกรรมจํ าแนกประเภทตาม SITC และพบวา ประเทศ
ตางๆในเอาเซียแปซิฟกไดใชความชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงปรียบเทียบในการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมเพื่อสงออก ทั้งนี้ปรากฏวา Revealed Factor Proportions ของสินคาออกจากประเทศ
เหลานี้คอนขางจะสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู (Relative Resource Endowments)

เนื้อหาสวนที่สามกลาวถึงแบบแผนการคาระหวางประเทศของประเทศตางๆ
ในอาเซยีแปซิฟกเปนรายประเทศ โดยเนนเรื่องราวของกลุม NICs 4 บทความ และกลุมอาเซียน 4        
บทความ แตละบทความเขียนโดยนักเศรษฐศาสตรชาตินั้นๆ ยกเวนบทความวาดวยอินโดนีเซีย 
ซ่ึงเขยีนโดยฝรั่ง กรณีศึกษาทั้ง 8 ประเทศนี้ใหขอมูลและรายละเอียดอันนาสนใจอยางมาก
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กลาวโดยสรุปแลว หนังสือเลมนี้พยายามนํ าเสนออรรถาธิบายวา ประเทศกลุม 
NICs เติบโตขึ้นมาเปนศูนยกลางการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยมโลกไดอยางไร 
และกลุมประเทศอาเซียน ซ่ึงตามติดมาเปน NICs รุนที่สองนั้นมีเสนทางการพัฒนาอยางไร และ
ทายที่สุด การเติบใหญของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเหลานี้มีนัยสํ าคัญอยางไรตอประเทศ
มหา อํ านาจเดิม  โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุน

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Campbell, Burnham O. “The Little Dragons Have Different Tales”, The World Economy,
 Vol. 11, No. 2 (June 1988),  pp. 305-310.
Hill, Hal. ASEAN Economic Bulletin, Vol. 5, No. 1 (July 1988), pp. 101-102.
Nishimizu, Mieko. Finance and Development, Vol. 25, No. 4 (December 1988), pp. 57-58.
Sinha, Radha. Economic Journal, Vol. 98 (September, 1988), p. 928.

In Search of an East Asian Development Model
Peter L. Berger and Hsin-Huang Michael Hsiao (eds.)
New Brunswick, N.J. : Transaction Books, 1988
xi + 243 pp. $ 29.95 (cloth),  $ 16.95 (paper)

หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับความสํ าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศ
อาเซยีตะวันออกไกล อันประกอบดวยญ่ีปุน เกาหลีใต ฮองกง และสิงคโปร แมหนังสือเลมนี้จะมี
เนื้อหาเชิดชูยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward-oriented Development Strategies) แตก็           
แตกตางจากหนังสือสวนใหญที่เขียนถึงกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียในขอที่เนนถึง
ความสํ าคัญของปจจัยทางสถาบัน ปจจัยทางวฒันธรรม และปจจัยทางสังคมวิทยา

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Yung Whee Rhee, Finance and Development, Vol. 25, No. 4 (December 1988),  p. 58.

The Political Economy of the New Asian Industrialism
Frederic C. Deyo (ed.)
Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1987.  252 pages

หนงัสอืเลมนี้ประกอบดวยบทความ 8 เร่ือง และบทนํ าซึ่งเขียนโดยบรรณาธิการ
อีก 1 เร่ือง สาระสํ าคัญของหนังสือมุงประเมินวา ทฤษฎีการพึ่งพิง (Dependency Theory) สามารถ
ใชอธิบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียตะวันออกไกลไดดี
เพียงใด
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อรรถาธิบายแนวหนึ่งของทฤษฎีการพึ่งพิงก็คือ การแทรกตัวของประเทศ
ดอยพัฒนาเขาสูระบบทุนนิยมโลกชักนํ าใหประเทศดอยพัฒนานั้นๆตองใชความชํ านัญพิเศษในการ
ผลิตสินคาการเกษตรและการเหมืองแร โดยที่ภาคการสงออกเชื่อมโยงสัมพันธกับทุนตางประเทศ 
การเขารวมในชุมชนทุนนิยมโลกผลักดันใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แตการ
พึ่งพิงประเทศทุนนิยมศูนยกลางตอไปในระยะยาวจะสรางขอจํ ากัดตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ผูเขียนบทความหลายคนในหนังสือเลมนี้เชื่อวา สภาพการณดังกลาวนี้เกิดแกไตหวันและ
เกาหลีใต โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 กลุมประเทศ        
อุตสาหกรรมใหมไมเพียงแตจะประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยเทานั้น หากยังตองเผชิญกับ
การกดดันการคาจากประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจอีกดวย นอกจากนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนา       
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกยังมีผลเสียตอการกระจายรายไดอีกดวย เนื่องจากคาจางถูกกดใหอยูใน
ระดบัตํ ่า อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหในหนังสือเลมนี้สวนใหญส้ินสุดประมาณป 2526 
จงึมไิดเหน็ภาพการฟนตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสหากรรมใหมในชวงป 2529-2532

ผูเขียนบทความบางคนในหนังสือเลมนี้มิไดอาศัยแนวความคิดของทฤษฎีการ        
พึ่งพิงในการอธิบายการเติบโตของกลุ มประเทศอุตสาหกรรมใหมมากนัก หากแตนํ าเสนอ
อรรถาธิบายวาดวยบทบาทของรัฐ

บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Balasa, Bela. Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 2, No. 2 (September 1988), pp. 76-78.

New Industrializing Countries and the Political Economy of South-South Relations
Jerker Carlsson and Timothy M. Shaw (eds.)
Basingstoke : Macmillan Press, 1988
xi + 306 pages.  $ 35.00

หนังสือเลมนี้นํ าเสนอบทวิเคราะหกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมตามแนวการ
วเิคราะหแบบมารกซิสม ประกอบดวยบทความ 10 เร่ือง และบทนํ าซึ่งเขียนโดยบรรณาธิการอีก 1 
เร่ือง บทนํ าชวยใหเขาใจพัฒนาการทางความคิดของแนวการวิเคราะหแบบมารกซิสมดังกลาวนี้
อยางดยีิง่ และชวยเปดประเด็นการถกเถียงไดอยางนาสนใจ เนื้อหาของหนังสืออาจจํ าแนกเปน 2 
ภาค ภาคแรกเปนกรณีศึกษาวาดวยประเทศอตุสาหกรรมใหม ประกอบดวยเนื้อหา 5 บท อันไดแก 
อินโดนีเซีย เม็กซิโก อินเดีย บราซิล และไนจีเรีย ภาคที่สองเปนเรื่องความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และการเมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางประเทศดอยพัฒนาดวยกัน 
(South-south Relation)   เนือ้หาในสวนนี้มีอยู 5 บท อันไดแก
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-  ความสัมพันธระหวางบราซลิกบัอัฟริกาตะวันตกและแองโกลา
-  ความสัมพันธระหวางบราซิลกับไนจีเรีย
-  ความสัมพันธระหวางสหภาพอัฟริกาใตกับบราซิล
-  ความสัมพันธระหวางสหภาพอัฟริกาใตกับบอตสวานา เลอโซโธ และ

    สวาซิแลนด
 -  ความสัมพันธระหวางเกาหลีใตกับโลกที่สาม

หนังสือเลมนี้มิไดใหคํ าจํ ากัดความ ‘กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม’ ที่ชัดเจน
ดังนั้น จึงมีกรณีศึกษาทั้งประเทศที่มีสถานะประเทศอุตสาหกรรมใหมในปจจุบัน และประเทศ
ทีก่ ําลังจะมีสถานะดังกลาวในอนาคต (ดังเชนอินโดนเีซียและไนจีเรีย)  เนือ้หาของหนังสือนํ าเสนอ
ระเบียบวิธีการศึกษาที่สํ าคัญวา ในการที่จะเขาใจความสัมพันธระหวางประเทศฝายใตดวยกันเอง 
เราจํ าตองเขาใจรูปแบบการผลิต (Mode of Production) ในประเทศที่เราตองการศึกษา การที่
ประเทศดอยพัฒนาจะเขยิบฐานะขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมไดนั้น ไมเพียงแตพลังการ
ผลิตจะตองขยายตัวเทานั้น หากทวากลุมทุนภายในประเทศจะตองเติบใหญ จนรูปแบบการผลิต
เร่ิมจะปรับเปลี่ยนไป ความเขาใจรูปแบบการผลิตจะชวยใหเขาใจดวยวา เหตุใดบางประเทศจึง
ประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม แตบางประเทศกลับลมเหลวโดยสิ้นเชิง Richard 
Robison ไดใชระเบียบวิธีการศึกษาดังกลาวนี้ในการอธิบายวา เหตุใดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขาไปสู การผลิตเพื่อการสงออกใน
อินโดนเีซียในระยะแรกจึงไมประสบความสํ าเร็จ

เนื้อหาสวนสํ าคัญของหนังสือนี้ตองการนํ าเสนอบทวิเคราะหวาดวยความสัมพันธ
ระหวางยุทธศาสตรการพัฒนากับระบบอํ านาจเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Internal Authoritarianism)
และพฤติกรรมกาวราวภายนอกประเทศ (External Aggressiveness) การเติบใหญของกลุมประเทศ     
อุตสาหกรรมใหมกอใหเกิดศูนยอํ านาจใหมในระบบทุนนิยมโลก กลุมประเทศโลกที่สามสามารถ
จ ําแนกยอยเปน 2 กลุม โดยกลุม NICs ประกอบกันขึ้นเปนโลกที่สาม และประเทศดอยพัฒนา
ที่เหลือกลายเปนโลกที่ส่ี การเลือกยทุธศาสตรการพัฒนาอตุสาหกรรมเพื่อการสงออกทํ าใหประเทศ
กลุม NICs ตองแขงขันกันแสวงหาตลาด การปกปองตลาดภายในประเทศของกลุมประเทศ
มหาอํ านาจ (โลกที่หนึ่ง) ทํ าใหประเทศกลุม NICs ตองแสวงหาตลาดในโลกที่ส่ี แตความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศฝายใตดวยกันเองนั้นมิไดเพิ่งมีในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
หากแตมมีาแลวนานนับศตวรรษ ดังจะเห็นไดจากความสัมพันธระหวางบราซิลกับอัฟริกาตะวันตก
ภายใตจักรวรรดินิยมปอรตุเกส ซ่ึงมีมาแตป ค.ศ. 1500 ประเทศกลุม NICs บางประเทศมีฐานตลาด
สินคาออกที่แนนอน ดังเชนบราซิลขามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสรางฐานในอฟัริกา (จนไนจีเรีย
ใฝฝนที่จะเปน ‘บราซิลแหงอัฟริกา’)  และเกาหลใีตพยายามสรางฐานในอาเซียตะวันออกเฉียงใต
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และตะวันออกกลาง ความสัมพันธระหวางประเทศโลกที่สาม (NICs) กับประเทศโลกที่ส่ีหาใช
ความสมัพันธที่เคียงบาเคียงไหลกันก็หาไม แทที่จริงแลว ประเทศกลุม NICs ไดเติบใหญขึ้นเปน 
‘อนุจักรวรรดินิยม’ (Subimperialism) ในภูมิภาคตางๆ โดยพยายามที่จะมีเขตอิทธิพลที่แนนอน 
โดยที่ประเทศกลุม NICs ขายสินคาหัตถอุตสาหกรรมแกโลกที่ส่ี และซื้อวัตถุดิบจากโลกที่ส่ีซ่ึงเปน
รูปแบบการคาแบบอาณานิคม พลังผลักดันของยทุธศาสตรการพัฒนาอตุสาหกรรมเพื่อการสงออก 
ประกอบกับเหตุปจจัยสํ าคัญอื่นๆทํ าใหบางประเทศมีพฤติกรรมกาวราวภายนอกประเทศ ดังกรณี
ของอนิเดยี ซ่ึงมักทํ าสงครามกับประเทศเพื่อนบาน แตความขอนี้หาไดหมายความวา ยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกจะผลักดันใหมีพฤติกรรมกาวราวภายนอกประเทศเสมอไป 
ดงัจะเห็นไดจากกรณีของเม็กซิโกเปนอาทิ
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หนังสือวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม∗

การที่วิสาหกิจจากโลกที่สามออกไปลงทุนยังตางประเทศ จนกอใหเกิดบรรษัท
ระหวางประเทศของโลกที่สาม (Third World Multinationals = TWMs)  มใิชปรากฏการณใหม 
หากแตไดมีมากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว อยางไรก็ตาม การเติบโตทางพลังการผลิตทางดาน
หตัถอุตสาหกรรมในโลกที่สามมีสวนในการผลักดันให TWMs ขยายตวั ดังจะเห็นไดวา ประเทศที่
เปนเจาของ TWMs มักจะเปนประเทศที่มีความกาวหนาในการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม ดังเชน 
กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในเอเชีย (เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร) ละตินอเมริกา 
(อารเจนตินา บราซิล และเม็กซิโก) รวมตลอดจนอินเดีย John H. Dunning น ําเสนอขอสมมุติวา 
การลงทุนในตางประเทศของประเทศหนึ่งประเทศใดขึ้นอยูกับลํ าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆ โดยที่การลงทุนตางประเทศสุทธิ (Net Outward Investment) จะเพิ่มขึ้นตามลํ าดับขั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ Well (1983) พบวา ประเทศเจาของ TWMs สวนใหญมีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจสูงกวาประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน Lall (1983) พบวา สภาพแวดลอมภายใน
ประเทศมีสวนผลักดันให TWMs ออกไปลงทุนตางประเทศ หากรัฐบาลเจาของ TWMs ดํ าเนิน
นโยบายควบคุมการประกอบธุรกิจอยางเขมงวด นอกจากนี้ หากประเทศที่เปนตลาดสินคาออกของ
TWMs เร่ิมปกปองการผลิตภายในประเทศดวยการสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา TWMs
อาจตองเริ่มพิจารณาทางเลือกในการลงทุนในตางประเทศแทนการสงออก ในบางกรณีการขยายตัว
ของการลงทุนในตางประเทศของ TWMs เปนผลจากความตองการผลประโยชนจากสิทธิพิเศษทาง
การคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (Preferential Tariff) และสิทธิพิเศษทาง
ดานโควตาสินคา (Preferential Quota) ทัง้นีเ้นื่องจากประเทศเจาของ TWMs ไดพัฒนาจนถึงระดับ
ที่จะไมไดรับสิทธิพิเศษทางการคาดังกลาวนี้ หากผลประโยชนจากสิทธิพิเศษทางการคามีอยูเปน
อันมาก TWMs อาจเริม่พจิารณาที่จะเขาไปลงทุนในประเทศดอยพัฒนามากกวา ซ่ึงยังคงไดรับสิทธิ
พเิศษทางการคาจากประเทศที่พัฒนาแลวอยู

Lecraw (1977) และ Wells (1983) นับเปนงานบุกเบิกสํ าคัญเกี่ยวกับบรรษัท
ระหวางประเทศของโลกที่สาม Lecraw-Wells Hypothesis ช้ีใหเห็นวา TWMs มลัีกษณะที่แตกตาง
จากบรรษัทระหวางประเทศ (Multinational Corporation = MNCs) ของประเทศที่พัฒนาแลว
อยางชัดเจน MNCsของโลกหนึ่งเปนบริษัทยักษใหญที่มีอํ านาจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดใน
อุตสาหกรรมที่ประกอบการ มีสาขาในตางประเทศจํ านวนมาก และมีเครือขายทั่วโลก บรรษัท

                                                       
∗ ตีพิมพครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2533) หนา 111-121
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ยักษใหญเหลานี้จะใชคุณภาพของสินคา การผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย (Product 
Differentiation)    และเครื่องหมายการคาหรือยี่หอเปนเครื่องมือสํ าคัญ  MNCs นยิมจัดตั้งสาขาของ
ตนเองขึ้นในตางประเทศมากกวาประกอบธุรกิจรวมทุน (joint venture) กับนายทุนทองถ่ิน 
แต TWMs กลับมีลักษณะตรงกันขาม TWMs นยิมใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน (Labour-
Intensive) การประกอบการมีขนาดเล็ก นิยมผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด (Standardized 
Products) และปรบัปรุงคุณภาพเพื่อสนองความตองการของตลาดในประเทศเจาบาน มากกวาที่จะ
ผลิตสนิคาที่มีลักษณะหลากหลาย ซ่ึงทํ าใหความจํ าเปนในการใชจายเพื่อการโฆษณามีนอย TWMs
นิยมประกอบธุรกิจรวมทุนกับนายทุนทองถ่ิน โดยอาจรวมถือหุนเพียงสวนนอย ในบางกรณีนาย
ทนุทองถ่ินที่รวมลงทุนอาจมีความสัมพันธทางเชื้อชาติรวมกับ TWMs  TWMs มแีนวโนมที่จะใช
วตัถุดบิและปจจัยการผลิตในประเทศเจาบานมากกวา MNCs จากโลกที่หนึ่ง กลยุทธทางการตลาด
ของ TWMs กค็อื การขายสินคาราคาถูก และการปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหตองตามรสนิยมของ
ผูบริโภคในประเทศเจาบาน

Lall (1983) พยายามพิสูจนใหเห็นวา Lecraw-Wells Hypothesis มไิดเปนจริงเสมอ
ไป แม TWMs จะมลัีกษณะบางประการแตกตางจาก MNCs ของโลกที่หนึ่ง แตความแตกตางมิไดมี
มากเทาที่ Lecraw-Wells กลาวไว ดังเชน Chudnovsky (1979) พบวา บริษัท Laboratorio Bago SA
ของอารเจนตินา ซ่ึงเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมยาในประเทศเพื่อนบานนิยมผลิตสินคาที่มีลักษณะ
หลากหลาย และมีการใชจายในการโฆษณาในระดับที่ไมแตกตางจาก MNCs จากโลกที่หนึ่ง
มากนัก

ศาสตราจารยหลุยส เวลส (Louis T. Wells) เสนอประมาณการไววา เมื่อตน
ทศวรรษ 1980 มี TWMs ประมาณ 6,000-8,000 บริษัท (Lall, 1983 : iii) แตลักษณะที่เดนชัด
ประการหนึ่งก็คือ TWMs มไิดมีเครือขายทั่วโลกดังเชน MNCs จากโลกที่หนึ่ง โดยทั่วไปแลว 
TWMs จ ํากดัการลงทุนเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน บรรษัทระหวางประเทศของอินเดียและฮองกง
จํ ากัดการลงทุนเฉพาะในเอเชีย บรรษัทระหวางประเทศของอารเจนตินาจํ ากัดการลงทุนเฉพาะ
ในลาตนิอเมริกา แตการลงทุนขามทวีปใชวาจะไมมีเสียเลยทีเดียว ดังกรณีบรรษัทระหวางประเทศ    
ของบราซิลและเกาหลีใต ลักษณะที่เดนชัดอีกประการหนึ่ง ก็คือ TWMs มสีาขาจํ านวนไมมาก 
ในจํ านวน TWMs 963  บริษัทที่ Wells (1983) ใชเปนตัวอยางในการศึกษา มีเพียง 6 บรรษัทเทานั้น
ที่มีคุณลักษณะเปนบรรษัทระหวางประเทศตามนิยามของ Harvard Business School’s 
Multinational Enterprise Project กลาวคือ มีสาขาในตางประเทศอยางนอย 6 ประเทศ (Well, 1983 : 
9) การที่ TWMs มิไดมีเครือขายทั่วโลกและมีสาขาในตางประเทศเพียงจํ านวนนอยนิด ทํ าให 
Jenkins (1986) มคีวามเห็นวา TWMs ทีม่อียูในปจจุบันหาใชบรรษัทระหวางประเทศในความหมาย
ที่แทจริงไม งานวิจัยจํ านวนไมนอยพบวา สาขา TWMs ในตางประเทศมีการบริหารจัดการที่



142

คอนขางเปนเอกเทศ และไมสูมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับบริษัทแมมากนัก Jenkins (1986)  
มคีวามเห็นวา ลักษณะเฉพาะของ TWMs ซ่ึงแตกตางจาก MNCs ของโลกที่หนึ่ง ดังที่ Wells (1983)
เสนอบทวิเคราะหไวนั้น อาจเปนเพียงลักษณะแรกเริ่มของ TWMs ซ่ึงหากมีการพัฒนาตอไป 
TWMs จะมลัีกษณะและพฤติกรรมคลายคลึงกับ MNCs จากโลกที่หนึ่งมากขึ้น ในประเด็นดังกลาว
นี้ Kojima (1977) พบวา MNCs ของญ่ีปุนเมื่อตนทศวรรษ 1970s มลัีกษณะและพฤติกรรมแตกตาง
จาก MNCs ของสหรัฐอเมริกา แตในปจจุบันดูเหมือนจะไมมีใครกลาวถึงความแตกตางระหวาง 
MNCs ของญี่ปุนกับ MNCs  ของประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ อีกเลย

ทายบทความนี้ มีบทแนะนํ าหนังสือวาดวย TWMs รวม 6 เลม บทแนะนํ าหนังสือ
แตละเลมจบลงดวยการนํ าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับบทวิจารณหนังสือนั้นๆ เพื่อใหผูอานสามารถ
ตดิตามอานบทวิจารณตอไป
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หนังสือวาดวย  TWMs

Multinationals from Small Countries
Tamir Agmon and Charles P. Kindleberger (eds.)
Cambridge, Mass : The M.I.T. Press, 1977
xv + 224 pages

หนงัสือเลมนี้กลาวถึงบรรษัทระหวางประเทศ (Multinational Enterprises) จาก
ประเทศเลก็ๆ แตมิไดใหคํ าจํ ากัดความที่แนชัดวา ประเทศเล็กๆ นั้นมีความหมายเชนไร ประเทศที่
อยูในขอบขายของการศึกษาจึงมีทั้งประเทศที่พัฒนาแลว ดังเชนสวิตเซอรแลนด สวีเดน ฝร่ังเศส 
และออสเตรเลีย และประเทศดอยพัฒนา ดังเชนอินเดีย บราซิล อารเจนตินา และเม็กซิโก ขนาดของ
ประเทศมิไดวัดจากพื้นที่ หรือจํ านวนประชากร หรือฐานะทางเศรษฐกิจ แตดูเหมือนวาจะวัด
จากอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศ

บทความรวม 7 เร่ืองที่ตีพิมพในหนังสือนี้ เดิมเปนบทความที่นํ าเสนอตอการ
สัมมนาซึ่งจัดโดย Center for International Studies รวมกับ Sloan School of Management แหง
M.I.T. ในเดอืนมกราคม 2519 ในจํ านวนนี้มีบทความเพียง 2 เร่ือง (เขียนโดย Louis T. Wells, Jr. 
และ Carlos F. Diaz-Alejandro) ทีก่ลาวถึงบรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนา ดวยเหตุ
นีเ้อง หนังสือเลมนี้จึงนับเปนหนังสือเลมแรกๆ ที่กลาวถึงบทบาทของบรรษัทระหวางประเทศของ
ประเทศดอยพัฒนา
 บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Rugman, Alan M.   Economic Development and Cultural Change, Vol. 28, No. 4 (July 1980),
 pp. 871-875.

Multinationals from Developing Countries
Krishna Kumar and Maxwell G. McLeod (eds.)
Lexington, Mass : Lexington Books, 1981.
228 pages.  $ 23.95

บทความจํ านวน 11 เร่ืองในหนังสือเลมนี้มาจากการสัมมนา ซ่ึงจัดโดย East-West 
Culture Learning Institute ในสังกัด East-West Center ในป 2522 ในจํ านวนนี้สามารถจํ าแนกออก
เปน 4 กุลม กลุมแรกเปนบทความที่นํ าเสนออรรถาธิบายวา เหตใุดบริษัทธุรกิจจากโลกที่สามจึง       
ตดัสนิใจไปลงทุนตางประเทศ ในกลุมนี้มีบทความอยู 2 เร่ือง กลุมที่สองเปนกรณีศึกษาบรรษัท
ระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนา ประกอบดวยบทความ 3 เร่ือง ซ่ึงศึกษาบทบาทของบรรษัท
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ระหวางประเทศจากโลกที่สามในอาเซียน อินโดนีเซีย และไนจีเรีย กลุมที่ส่ีศึกษาบทบาทของ         
รัฐวิสาหกิจในประเทศดอยพัฒนาที่เติบโตเปนบรรษัทระหวางประเทศ ในกลุมนี้มีบทความ
เพยีงเรื่องเดียว

บรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนามีพฤติกรรมพื้นฐานไมแตกตาง
จากบรรษทัระหวางประเทศของประเทศที่พัฒนาแลวในขอที่วา การตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ 
แทนการผลิตภายในประเทศเพื่อสงออก ก็เปนเพราะเหตุวา บริษัทเหลานี้มีความไดเปรียบในดาน
ตางๆ เหนือคูแขงขัน J.H.Dunning น ําเสนอขอสมมุติวา การลงทุนในตางประเทศของประเทศหนึ่ง
ประเทศใดขึ้นอยูกับลํ าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น โดยที่การลงทุนตางประเทศสุทธิ 
(Net Outward Investment) จะเพิม่ขึน้ตามลํ าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
ในประเทศอตุสาหกรรมใหม ดังเชนบราซลิและเกาหลีใต ก็พบวา คํ าอธิบายดังกลาวนี้ใชไดดี Louis 
T.Wells, Jr. พบวา บรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนาสามารถแขงขันกับธุรกิจทองถ่ิน
ของประเทศเจาบานและบรรษัทระหวางประเทศจากประเทศที่พัฒนาแลวได ทั้งนี้เพราะเหตุวา
บรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนาเหลานี้มีความไดเปรียบจํ าเพาะจากการพัฒนา
เทคโนโลยีสนองตอบตอสภาวการณในตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิต เทคโนโลยีที่พัฒนา
ขึน้เหลานี้เปนเทคโนโลยีที่ใชแรงานเขมขน (Labour Intensive) ซ่ึงสามารถปรับใชในการผลิตใน
ลักษณะอเนกประสงค (multipurpose) และการประกอบการมีขนาดเล็ก Donald Lecraw ซ่ึงศึกษา  
บทบาทของบรรษัทระหวางประเทศจากโลกที่สามในกลุมประเทศอาเซียนก็พบขอเท็จจริงวา 
บรรษัทระหวางประเทศจากประเทศดอยพัฒนามีแนวโนมที่จะใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน
มากกวาบรรษัทระหวางประเทศจากประเทศที่พัฒนาแลว

หนังสือเลมนี้ไดนํ าเสนอกรณีศึกษาและขอมูลที่นาสนใจเปนอันมาก และชวยให
เราเห็นภาพการเติบโตของระบบทุนนิยมในโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอุตสาห-
กรรมใหม
 บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Balasubramanyam, V.N. The World Economy, Vol. 5. No. 2 (September 1982), p. 218.

Third World Multinationals :
The Rise of Foreign Investment from Developing Countries
Louis T. Wells, Jr.
Cambridge, Mass. : The M.I.T. Press, 1983
viii + 206 pages.  $ 25.
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หนังสือเลมนี้นับเปนงานวิชาการวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สามชิ้น
สํ าคัญ งานวิชาการในเรื่องนี้กอนหนานี้เกือบทั้งหมดเปนบทวิเคราะหเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษา
ดังเชน Krishna Kumar and Maxwell G. McLeod, Multinationals from Developing Countries
(1981) และ Sanjaya Lall, et. al., The New Multinationals : The Spread of Third World 
Enterprises (1983) แตงานของ Louis T.Wells, Jr. เลมนี้พยายามสังเคราะหพฤติกรรมของบรรษัท
ระหวางประเทศของโลกที่สาม เพื่อหาขอสรุปทั่วไปในประเด็นตางๆ โดยอาศัยขอมูลภาพตัดขวาง 
(cross section data) ของบรรษทัระหวางประเทศของโลกที่สามจํ านวนมากในประเทศดอยพัฒนา
หลายประเทศ ผูเขียนไดสัมภาษณผูบริหารบริษัทเหลานี้ประมาณ 150 บริษัท  ทั้งในระดับบริษัทแม
และบริษัทสาขาในไตหวัน ฮองกง ฟลิปปนส อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา มอริติอุส เม็กซิโก เปรู        
บราซิล และอารเจนตินา ดังนั้น ผูเขียนจึงมีฐานขอมูลที่กวางขวาง กรณีศึกษาบรรษัทระหวาง
ประเทศของประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียว แมจะสามารถใหคํ าตอบในดานตางๆได 
แตคํ าตอบที่ไดนั้นไมสามารถใหขอสรุปทั่วไปได Chen (1985) จงึเหน็วา หนังสือเลมนี้เปนงาน
บุกเบิกชิ้นสํ าคัญ

ขอคนพบสํ าคัญที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ ก็คือ บรรษัทระหวางประเทศของโลก
ที่สาม (TWMs) มีแนวโนมที่จะลงทุนในตางประเทศในลักษณะธุรกิจรวม (joint venture) กับ
นายทุนทองถ่ินมากกวา MNCs ของโลกที่หนึ่ง โดยที่การลงทุนดังกลาวนี้สวนใหญเปนการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบานที่เปนประเทศดอยพัฒนาดวยกันเอง อยางไรก็ตาม ประเทศเจาของ TWMs
สวนใหญมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกวาประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน การที่ TWMs
เขาไปลงทุนในตางประเทศนั้นเปนเพราะมีความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) 
และมีเหตุจูงใจ (motivation) ใหท ําเชนนั้น ความไดเปรียบในการแขงขันของ TWMs ทีม่เีหนือกวา
MNCs ของโลกที่หนึ่งนั้นมีอยูอยางนอย 3 ประการ

ประการแรก  TWMs พยายามปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ในประเทศเจาบาน โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน (Labour Intensive) และ
การประกอบการมีขนาดเล็ก ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศดอยพัฒนาที่เขาไปลงทุน เนื่องจากมี
ขนาดตลาดที่เล็ก ดงันั้น TWMs จงึมกัจะมีขนาดเล็กกวา MNCs จากโลกที่หนึ่ง

ประการที่สอง  TWMs พยายามปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถใชวัตถุดิบ
และปจจยัการผลิตอื่นๆ ที่มีอยูแลวในประเทศเจาบาน โดยพึ่งพิงปจจัยการผลิตที่นํ าเขาใหนอยที่สุด
เทาทีจ่ะนอยได พฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาแตกตางจาก MNCs จากโลกที่หนึ่ง การพึ่งพิงวัตถุดิบ
และปจจยัการผลิตภายในประเทศทํ าใหความจํ าเปนที่จะตองใชเงินตราตางประเทศมีนอย เนื่องจาก
ตนทุนการนํ าเขา (Import Cost) ตํ ่า ความจํ าเปนในการสงออกเพื่อแสวงหารายไดในรูปเงินตรา
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ตางประเทศจึงมีนอย การณจึงปรากฏวา TWMs มุงผลิตเพื่อขายภายในประเทศเจาบานมากกวา
ที่จะสงออก ซ่ึงตางกับ MNCs จากโลกที่หนึ่งที่มีสัดสวนของการผลิตเพื่อการสงออกสูงกวา

ประการที่สาม  TWMs พยายามปรับพฤติกรรมการผลิตสินคาใหเหมาะสมกับ
การสนองตอบความตองการภายในประเทศเจาบาน โดยมุงผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด 
(Standardized Products) และไมเน นการผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย  (Product 
Differentiation) ดังนั้น จึงไมตองมีรายจายในการโฆษณามากนัก ความขอนี้นับวาแตกตางจาก 
MNCs จากโลกที่หนึ่ง

ผูเขียนไดกลาวถึงเหตุจูงใจที่ทํ าให TWMs เขาไปลงทุนในตางประเทศวา 
เหตจุงูใจที่สํ าคัญที่สุด ก็คือ ความไดเปรียบในแหลงที่ตั้ง (Location Advantage) ในประเทศเจาบาน 
เหตจุงูใจดังกลาวนี้มิไดแตกตางกันระหวาง TWMs กับ MNCs จากโลกที่หนึ่ง ในสภาวการณที่ 
TWMs กํ าลังสูญเสียตลาดสินคาออก และกํ าลังพิจารณาเรื่องการลงทุนในตางประเทศทดแทน
การสงออก TWMs มทีางเลอืกอยางนอย 2 ทาง ทางที่หนึ่งไดแก การใหเชาชวงสิทธิในการผลิตแก
นายทุนทองถ่ิน ทางที่สอง ก็คือ TWMs เขาไปลงทุนเอง แทนที่จะใหเชาชวงสิทธิในการผลิต 
ผูเขยีนอธบิายปรากฏการณนี้วา การลงทุนในตางประเทศจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชนสุทธิจากการ
ตัง้สาขาในตางประเทศมีมากกวาการใหเชาชวงสิทธิในการผลิต การจัดตั้งสาขาทํ าใหผลประโยชน
อันเกิดจากความไดเปรียบในการแขงขันถูกเก็บกักไวภายในบริษัทนั้นเอง (Internalization) 
ไมหกเรี่ยราด ออกนอกบริษัท

แมวาเนื้อหาเกือบทั้งหมดในหนังสือเลมนี้จะเปนเรื่องของหัตถอุตสาหกรรม แตผู
เขยีนก็ไดกลาวถึงการลงทุนของ TWMs ในภาคบรกิารดวย และจบลงดวยการกลาวถึงนโยบายของ
รัฐบาลทั้งประเทศเจาของ TWMs และประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน ตลอดจนนโยบาย
ของประเทศมหาอํ านาจและสถาบันระหวางประเทศที่มีตอการลงทุนจากตางประเทศ

จุดออนสํ าคัญของหนังสือเลมนี้ ดังที่ Lindsey (1984) ช้ีใหเห็นก็คือ ผูเขียนมิไดนํ า
เสนอขอมูลที่รวบรวมมาไดอยางเปนระบบ ผูอานจึงมิไดเห็นขอมูลทั้งหมด โดยผูเขียนเลือกเสนอ
ขอมลูในจุดที่ตองการสนับสนุนขอสรุปของตนเทานั้น ผลการวิเคราะหที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้จะ
มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด จึงขึ้นอยูกับความเชื่อถือที่ผูอานมีตอตัวผูเขียนเปนสํ าคัญ ทั้ง 
Lindsey (1984) และ Taniguchi (1985) ตางเหน็รวมกันวา จํ านวนตัวอยาง TWMs ทีใ่ชในการ
วิเคราะหในหนังสือเลมนี้นอยเกินกวาที่จะใหขอสรุปทั่วไปได แมจะมีการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของ TWMs ในลาตินอเมริกากับอาเซียน โดยผูเขียนสรุปวา TWMs ในภูมิภาคทั้งสองมิไดมี          
พฤตกิรรมที่แตกตางกันโดยพื้นฐาน แตการเปรียบเทียบพฤติกรรมของ TWMs กับ MNCs จากโลก
ทีห่นึง่ยังมิไดใหความสํ าคัญแก MNCs จากญี่ปุนเทาที่ควร ทายที่สุดดังที่ Jenkins (1986) ช้ีใหเห็น 
ขอสรุปสํ าคัญๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมมีนี้ผูตั้งขอกงขาในเวลาตอมา
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Jenkins, Rhys.   Journal of Development Studies, Vol. 22, No. 2 (January 1986), pp. 458-463.
Taniguchi, Koji.  The Developing Economies, Vol. 23, No. 1 (March 1985), pp. 91-96.

The New Multinationals : The Spread of Third World Enterprises
Sanjaya Lall, et.al.
Chichester : John Wiley and Sons, 1983.
xv + 268 pages.  $ 13.50

หนังสือเลมนี้นํ าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม 
(TWMs) โดยประกอบดวยเนื้อหา 6 บท บทที่หนึ่ง Sanjaya Lall ปพูืน้ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวย
บรรษทัระหวางประเทศของโลกที่หนึ่งและของโลกที่สาม บทที่สองเปนกรณีศึกษาบรรษัทระหวาง
ประเทศของอินเดีย ซ่ึงนํ าเสนอโดย Sanjaya Lall บททีส่ามเปนกรณีศึกษาบรรษัทระหวางประเทศ
ของฮองกง ซ่ึงนํ าเสนอโดย Edward K.Y. Chen บทที่ส่ีวาดวยอารเจนตินา เขียนโดย Jorge Katz
รวมกับ Bernado P. Kosacoff บทที่หาวาดวยบราซิลเขียนโดย Annibal V. Villela และบทที่สุดทาย 
Sanjaya Lall ประมวลขอสรุปและเสนอบทสังเคราะหวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของประเทศ
ดอยพัฒนาทั้ง 4 ประเทศดังกลาวนี้

สาระสํ าคัญของหนังสือเลมนี้ตองการชี้ใหเห็นวา Lecraw-Wells Hypothesis มิได
เปนจรงิในทุกกรณี แมวาหนังสือเลมนี้จะออกสูบรรณพิภพในปเดียวกับหนังสือเร่ือง Third World 
Multinationals : The Rise of Foreign Investment from Developing Countries ของ Louis T.Wells, 
Jr. แตเนื่องจาก Sanjaya Lall ไดรับตนฉบับหนังสือของศาสตราจารยเวลสกอนตีพิมพ จึงมีโอกาส
เปรียบเทียบผลการศึกษาของตนกับผลการศึกษาของศาสตราจารยเวลส Lall ยอมรับวา TWMs 
มีลักษณะบางประการแตกตางจาก MNCs จากโลกที่หนึ่ง แตความแตกตางนี้มีไมมากเทากับที่
ศาสตราจารยเวลสกลาวถึง

ประการแรก แมวา TWMs จะมแีนวโนมที่จะใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน 
และการประกอบการมีขนาดเล็ก แตความขอนี้หาไดมีนัยวา TWMs จะนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม
มา ดัดแปลงเพื่อเพิ่มความเขมขนของการใชแรงงาน (Labour Intensivity) และ/หรือลดระดับของ
เทคโนโลยี (technological down-scaling) กรณีศึกษาบางเรื่องพบวา  TWMs มไิดนํ าเทคโนโลยี 
สมยัใหมมาดัดแปลง หากแตนํ าเทคโนโลยีเกาๆ มาดัดแปลง นอกจากนี้ การดัดแปลงเทคโนโลยี
เพือ่เพิม่ความเขมขนในการใชแรงงานหรือลดระดับของเทคโนโลยีมิใชปรากฏการณที่พบมากนัก
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ประการที่สอง ศาสตราจารยเวลสพบวา TWMs พยายามปรับปรุงผลผลิตให  
เหมาะสมกับความตองการในตลาดทองถ่ิน โดยมุงผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด (Standardized 
Products) และไมเนนการผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย (Product Differentiation) จงึไมตองมี
รายจายในการโฆษณามากนัก ในประเด็นดังกลาวนี้ Lall กลับพบวา TWMs บางบริษัทนิยมผลิต 
สินคาที่มีลักษณะหลากหลาย
 บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Esho, Hideki.   The Developing Economies, Vol. 23, No. 1 (March 1985), pp. 88-91.
Jenkins, Rhys.   Journal of Development Studies, Vol. 22, No. 2 (January 1986), pp. 458-463.
Kobrin, Stephen J.   Journal of Developing Areas, Vol. 19, No. 3 (April 1985), pp. 436-438.
Pearce, Robert D.   Journal of Development Economics, Vol. 19, No. 1-2 (September-October
 1985), pp. 210-213.
Sorensen, George.  Third World Quarterly, Vol. 7 No. 2 (April 1985), pp. 449-452.

Multinationals from Third World : Indian Firms Investing Abroad
Rajiv B. Lall
Delhi : Oxford University Press, 1986
100 pages.  $ 12.95

หนังสือเลมนี้เดิมเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ซ่ึงเสนอตอมหาวิทยาลัย     
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2527 มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการลงทุนของบริษัทอินเดีย
ในตางประเทศ สาระสํ าคัญของหนังสือมีอยูอยางนอย 2 สวน สวนแรกนํ าเสนออรรถาธิบาย
เกี่ยวกับบรรษัทระหวางประเทศของประเทศโลกที่สาม โดยใชบริษัทอินเดียเปนกรณีศึกษา ทั้งนี้
ผูเขียนพยายามอธิบายวา เหตุใดบริษัทอินเดียจึงตัดสินใจไปลงทุนตางประเทศ และอะไรเปน
เหตุปจจัยที่ทํ าใหการลงทุนตางประเทศดังกลาวนี้ขยายตัว ผูเขียนอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารบรรษัทระหวางประเทศของอินเดีย 17 บริษัท (ทุกบริษัทมีสาขาในตางประเทศอยางนอย 1 
แหง) อีกทั้งยังใชขอมูลระดับบริษัทจากงบดุลในการวิเคราะห โดยอาศัยวิธีการทางเศรษฐมิติ 
เพื่อประเมินความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทเหลานี้ และเพื่อหาคํ าตอบวา ในกรณีใด
ทีบ่ริษทัควรจะทํ าการผลิตภายในประเทศ แลวสงสินคาไปขายตางประเทศ และในกรณีใดที่บริษัท
ควรจะตัดสินใจไปลงทุนตางประเทศแทนการสงออก สวนที่สองประเมินผลปฏิบัติการของบริษัท
อินเดยีเหลานี้ โดยพิจารณาจากการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาล
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Multinationals of the South : New Actors in the International Economy
Kushi M. Khan (ed.)
London : Frances Printer Publishers, 1986.
xi + 250 pages

บทความ 12 เร่ือง ซ่ึงรวมตีพิมพไวในหนังสือเลมนี้ เดิมนํ าเสนอตอการประชุม
ทางวิชาการ ซ่ึงจัดโดย German Overseas Institute รวมกับ Volkswagen Foundation ในเดือน
พฤศจกิายน 2528 เนื้อหาของหนังสืออาจจํ าแนกออกเปน 4 สวน สวนที่หนึ่งเปนเนื้อหาภาคทฤษฎี 
(มี 2 บทความ) สวนที่สองกลาวถึงการประกอบการของบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม 
(TWMs) ทัง้ในดานการผลิต การเงิน และการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยบทความ 6 เร่ือง 
สวนทีส่ามเปนกรณีศึกษาวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของอินเดียและประเทศกลุมอาหรับ เพื่อที่
จะศึกษาดูวา พฤติกรรมของ TWMs เปนไปตามขอสรุปทางทฤษฎีหรือไม ในสวนนี้มีบทความอยู
เพยีง 2 เร่ือง สวนที่ส่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวาง TWMs กับ MNCs จากโลกที่หนึ่ง และความ
สัมพันธระหวาง TWMs กบัประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน ในสวนนี้ประกอบดวยบทความ 
2 เร่ือง ทั้ง Lall (1987) และ Cantwell (1988) ตางมคีวามเห็นรวมกันวา คุณภาพของบทความที่รวม
ตีพิมพไวในหนังสือเลมนี้แตกตางกันอยางมาก บทความที่มีคุณภาพโดดเดนในหนังสือนี้ ไดแก   
บทความของ John H. Dunnign เร่ือง “The Investment Development Cycle and Third World 
Multinationals” และบทความของ Louis T.Wells, Jr. เร่ือง “New and Old Multinationals : 
Competitors or Partners?” กลาวโดยทั่วไปแลว บทความที่ตีพิมพในหนังสือเลมนี้มิไดแสดงถึง
ความกาวหนาทางวิชาการในเรื่องนี้มากนัก

บทความสวนใหญในหนังสือเลมนี้อาศัยกรอบการวิเคราะหของศาสตราจารย 
หลุยส เวลส (Louis T.Wells) โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือเร่ือง Third World Multinationals : The 
Rise of Foreign Investment from Developing Countries (1983) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วา 
การที่ TWMs ออกไปลงทุนในตางประเทศก็เปนเพราะวา  TWMs มคีวามไดเปรียบในการแขงขัน 
(Competitive Advantage) บางประการที่เหนือวา MNCs จากโลกที่หนึ่งและผูประกอบการ
ในประเทศเจาบาน อุตสาหกรรมที่จะเขาไปลงทุนมักจะเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตมากพอสมควร 
จนผลผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมีลักษณะมาตรฐาน อันเปนเหตุใหการแขงขันในอุตสาหกรรม
นั้นเปนการแขงขันดานราคา (Price Competition) มากกวาการทํ าใหสินคามีลักษณะหลากหลาย 
(Product Differentiation) ท ํานบกีดขวางการเขาไปแขงขัน (Barriers to Entry) ในอุตสาหกรรม           
ดงักลาวจึงผอนคลายลง อันเปนเหตุให TWMs สามารถเขาแทรกตัวเขาไปได

บทความหลายเรื่องในหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทํ าให TWMs เติบโต
อยางรวดเร็ว สาเหตุสํ าคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการคือ



151

ประการแรก  ดงัที่ J.H. Dunning ช้ีใหเห็น ระดบัและแบบแผนการลงุทนในตาง
ประเทศของประเทศหนึ่งประเทศใดแปรผันไปตามลํ าดับขั้นของการพัฒนาในประเทศนั้นๆ เมื่อ
ประเทศโลกที่สามบางประเทศเจริญรุดหนา และมีการพัฒนาอตุสาหกรรมจนถึงระดับหนึ่ง ก็เร่ิมมี
การขยายพลังการผลิตไปสูภายนอกประเทศ การเติบโตของพลังการผลิตทางหัตถอุตสาหกรรม
ในประเทศดอยพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศที่ในเวลาตอมาเรียกกันวา ‘กลุมประเทศ     
อุตสาหกรรมใหม’ (NICs) มสีวนสํ าคัญในการผลักดันการเติบโตของ TWMs

ประการที่สอง  การเติบโตของ TWMs เปนปฎิกริยาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการแบงงานกันทํ าระหวาประเทศ (International Division of Labour)

ประการที่สาม  การเติบโตของ TWMs เปนการสนองตอบตอการดํ าเนิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแมนการนํ าเขาของกลุมประเทศที่ดอยพัฒนามากกวา 
ดังที่ Louis T. Wells ช้ีใหเห็น ประเทศที่ TWMs เขาไปลงทุนมักจะเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ตํ่ ากวาประเทศเจาของ TWMs เมื่อประเทศที่เคยเปนตลาดสินคาออกเริ่มปกปองคุ มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศอยางรุนแรง ยอมเปนเหตุปจจัยที่ผลักดันให TWMs เร่ิมคิดที่จะไป
ลงทุนในตางประเทศแทนการสงออก ในทํ านองเดียวกัน การขยายตัวของการกีดกันทางการคา
ยุคใหม (New Protectionism) หลังวกิฤติการณนํ้ ามันป 2516 มีสวนผลักดันให TWMs เติบโต
มากขึ้น

สาระสํ าคัญอีกสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้กลาวถึงยุทธศาสตรการพึ่งพิงตนเอง
รวมกันระหวางประเทศในโลกที่สาม (Collective self Reliance) ทัง้นี้โดยอาศัย TWMs Marjan 
Svetlicic เสนอใหประเทศในโลกที่สามจัดตั้งวิสาหกิจที่มีการลงทุนรวมกัน (Intra-LDC Joint 
Venture) ทัง้นีเ้พือ่ขจดัปญหาการขาดแคลนเงินทุน อีกทั้งยังไดประโยชนในแงของการขยายตลาด
และการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศดอยพัฒนาดวยกันเอง นอกจากนี้ ยังสงเสริมให
การคาระหวางประเทศฝายใตขยายตัวอีกดวย อยางไรก็ตาม Lall (1987) และ Cantwell (1988)  
มีความเห็นว า  ความพยายามที่จะให กลุ มประเทศโลกที่สามร วมมือกันจัดตั้ง  TWMs 
เพื่อผลประโยชนรวมกันนั้น เปนเรื่องพนสมัยไปเสียแลว ทั้งนี้ไมเพียงแตวา ประเทศดอยพัฒนา
แตละประเทศตางก็มีความเห็นแกตัวและมีปญหาภายในประเทศอันจํ าเปนแกการแกไขแตกตางกัน
เทานั้น หากทวายังมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ซ่ึงทํ าใหประโยชนที่จะไดรับจาก
ยุทธศาสตรการพึ่งพิงตนเองรวมกันแตกตางกันอีกดวย บทความของ Reginald H. Green  
ในหนงัสอืเลมนีไ้ดช้ีใหเห็นแลววา การขยายตัวของการคาระหวางประเทศฝายใตดวยกันเอง หาได
หมายความวาจะเปนประโยชนแกประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศเสมอไป บางประเทศไดประโยชน
มาก บางประเทศไดประโยชนนอย และบางประเทศตองเสียประโยชน
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THE NEW PALGRAVE :
A DICTIONARY OF ECONOMICS∗

The New Palgrave : A Dictionary of Economics
Edited by John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman
London : Macmillan, 1987.
Volume I    A to D, 949 pp.
Volume II   E to J, 1,044 pp.
Volume III  K to P, 1,185 pp.
Volume IV  Q to Z, 1,025 pp.

ในบรรดาพจนานุกรมศัพทวิชาการสาขาเศรษฐศาสตรที่ปรากฏสูบรรณพิภพเมื่อ
เกอืบศตวรรษมาแลว ฉบับที่โดดเดนที่สุดก็คือ Dictionary of Political Economy ซ่ึงจัดทํ าโดย 
โรเบิรต แฮรร่ี อินกลิส พาลเกรฟ  (Robert Harry Inglis Palgrave, 1827-1919)

อินกลิส พาลเกรฟ เปนบุตรคนที่สามในจํ านวนบุตร 4 คนของฟรานซิส พาลเกรฟ 
(Francis Palgrave) และเอลิซาเบธ เทอรเนอร (Elizabeth Turner) พีช่ายคนที่สองของอินกลิส 
พาลเกรฟ ซ่ึงมีนามวา วิลเลียม กฟิฟอรด พาลเกรฟ (William Gifford Palgrave, 1826-1888) เคยเขา
มาประจํ าอยูสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯในป 1879   อินกลิส พาลเกรฟ มิไดรับการศึกษาอยางเปน
ทางการมากนัก เพียงอายุ 16 ป ก็ออกไปฝกงานกับธุรกิจธนาคารพาณิชย พรอมๆกับศึกษา
เศรษฐศาสตรจากหนังสือ Wealth of Nations ของอาดัม สมิธ (Adam Smith) ดวยตนเอง ในป 1870 
พาลเกรฟไดรับรางวัล Taylor Prize จากสมาคมสถิติแหงอังกฤษจากการประกวดเรียงความเรื่อง
ภาษีทองถ่ินในอังกฤษและไอรแลนด หลังจากนั้นจึงมีงานวิชาการปรากฏสูบรรณพิภพมากขึ้น 
ซ่ึงลวนแลวแตเปนเรื่องการเงินการธนาคาร พาลเกรฟดํ ารงตํ าแหนงบรรณาธิการนิตยสาร The 
Economist ระหวางป 1877-1883 จนในที่สุดไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกแหงราชสมาคม (Fellow of 
the Royal Society) ในป 1882 ทั้งนี้ดวยการสนับสนุนจากวลิเลียม สแตนลีย เจวอนส (William 
Stanley Jevons)  (Milgate, 1987b)

Dictionary of Political Economy ของพาลเกรฟ จัดพิมพรวมเปน 3 เลม ในป 
1894, 1896 และ 1899 หากจะกลาวใหถูกตองตอขอเท็จจริงแลว พจนานุกรมฉบับนี้ไดตีพิมพ
                                                       
∗ ตีพิมพครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2532) หนา 169-175
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มากอนป 1894 โดยไดเร่ิมตีพิมพเปนตอนสั้นๆ  ตั้งแตป 1891  และเพิ่งจะตีพิมพเสร็จสิ้นสมบูรณ
ในป  1908 กนิเวลารวมทั้งสิ้น 17 ป โดยในระหวางนั้นมีการแกไขเพิ่มเติมตนฉบับเปนครั้งคราว 
พจนานุกรมฉบับของพาลเกรฟมีลักษณะเปนสารานุกรมมากกวาพจนานุกรม ศัพทหรือวลีที่
ประมวลไวในพจนานุกรมฉบับนี้อาจจํ าแนกเปน 3 ประเภท ประเภทแรกไดแก ศัพทวิชาการ       
แนวความคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตร ซ่ึงพยายามนํ าเสนออรรถาธิบายเพื่อแสดงถึงสถานะแหง
ความรูในเรื่องนั้นๆในขณะนั้น ประเภทที่สองไดแก ศัพทหรือวลีเกี่ยวกับสถาบันทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม และประเภทที่สามไดแก ชีวประวัติและผลงานของนักเศรษฐศาสตรที่มีช่ือเสียง 
ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา พาลเกรฟไดรับความชวยเหลือจากนักเศรษฐศาสตรบางทานในการชวย
ประมวลศัพทและวลีเหลานี้ ทั้งพาลเกรฟก็มิไดเปนผูเขียนคํ าอธิบายศัพทและวลีที่เลือกสรร         
ทัง้หมด หากแตมอบหมายใหนักเศรษฐศาสตรผูชํ านาญการในเรื่องนั้นๆ เปนผูเขียน โดยใหแสดง
ทัศนะไดอยางเต็มที่ พจนานุกรมฉบับนี้จึงเปนผลงานรวมกันของนักเศรษฐศาสตรรวมสมัยโดยมี
พาลเกรฟเปนผูประสานงาน ตัวอยาง เชน เอด็จเวิรธ (F.J.Y. Edgeworth) ไดชวยเขียนคํ าอธิบาย 77 
รายการในเลมแรก 38 รายการในเลมที่สอง และ 17 รายการในเลมที่สาม (Milgate, 1987c)

วงวิชาการเศรษฐศาสตรไดตอนรับพจนานุกรมฉบับพาลเกรฟดวยดี การตอนรับ
ดงักลาวนี้เห็นไดจากการที่นักเศรษฐศาสตรรวมสมัยไดรวมมือในการชวยเขียน กระนั้นก็ตามมีนัก
เศรษฐศาสตรรวมสมัยอยางนอย 2 ทาน ที่มีทัศนะเชิงลบตอพจนานุกรมฉบับนี้ นั่นก็คือ เอ็ดวิน           
เซลิกแมน (Edwin Robert Anderson Seligman) และอลัเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) เซลิกแมน
เปนบรรณาธิการผูจัดทํ า Encyclopedia of the Social Science ในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม 
พจนานุกรมฉบับพาลเกรฟประสบความลมเหลวทางดานการตลาดเกือบโดยส้ินเชิง ซ่ึงสรางความ
ผิดหวังแกพาลเกรฟอยางยิ่ง

หลังจากที่พาลเกรฟถึงแกกรรมในป 1919 พจนานุกรมฉบับพาลเกรฟไดมีการ
สังคายนาครั้งใหญภายใตการกํ ากับของเฮนรี่ ฮิกส (Henry Higgs, 1864-1940) ฮิกสดํ ารงตํ าแหนง
เลขาธิการราชสมาคมทางเศรษฐศาสตรแหงสหราชอาณาจักร (Royal Economic Society) ระหวางป 
1892-1905 และเปนผูชวยบรรณาธิการวารสาร Economic Journal (ผูชวยของ F.J.Y. Edgeworth)
ระหวางป 1896-1905 ฮิกสมสีวนชวยเขียนคํ าอธิบายในพจนานุกรมฉบับพาลเกรฟรวม 19 รายการ 
พจนานุกรมฉบับพาลเกรฟที่ฮิกสทํ าหนาที่บรรณาธิการปรากฏสูบรรณพิภพระหวางป 1923-1926 
ซ่ึงแยกพิมพเปน 3 เลม โดยใชช่ือวา Palgrave’s Dictionary of Political Economy (Milgate, 1987a)

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สํ านักพิมพตางๆพากันจัดพิมพพจนานุกรมศัพท
เศรษฐศาสตรออกจํ าหนายจํ านวนมาก ในจํ านวนนี้มีเฉพาะ Greenwald (1982) เทานั้นที่พยายาม
เลียนแบบพจนานุกรมฉบับพาลเกรฟ แตขอบขายของงานแคบกวาเปนอันมาก จวบจนกระทั่งสํ านัก
พิมพแมกมิลแลนติดตอทาบทามจอหน อีตเวลล (John Eatwell) แหงวิทยาลัยตรีนิติ (Trinity 
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College) มหาวิทยาลัยเคมบรดิจใหดํ าเนินการจัดทํ าพจนานุกรมเศรษฐศาสตร และอีตเวลลเสนอให
จัดทํ าในแนวของพจนานุกรมฉบับพาลเกรฟ เมื่อเปนที่ตกลงกัน โครงการนี้จึงเริ่มตนในป 1982 
อีตเวลลไดดึงเมอรเรย มิลเกต (Murray Milgate) แหงมหาวิทยาลัยจอหนส ฮอปกินส (Johns 
Hopkins University) ซ่ึงเปนเพื่อนสนิทมารวมกองบรรณาธิการ แลวจัดตั้งสํ านักงานขึ้น 2 แหง 
ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ และมหาวิทยาลัยจอหนส ฮอปกินส โดยใชเลขานุการเพียงแหงละคน 
จากนั้นจึงดํ าเนินการเลือกศัพท วลี และชื่อนักเศรษฐศาสตรที่จะบรรจุไวในพจนานุกรม รายการ
ที่ปรากฏในที่สุดมีจํ านวนเกือบถึง 2,000 รายการ ในจํ านวนนี้เปนชีวประวัตินักเศรษฐศาสตร
มากกวา 700 รายการ ซ่ึงครอบคลุมนักเศรษฐศาสตรรวมสมัยคนสํ าคัญ โดยมีเกณฑในการคัดเลือก
วาจะตองมีอายุ 70 ป กอนวันที่ 1 มกราคม 2529 ความแตกตางระหวาง The New Palgrave กับ
พจนานุกรมฉบับพาลเกรฟดั้งเดิมก็คือ The New Palgrave มิไดรวมรายการที่เนนเรื่องเกี่ยวกับ
สถาบนัเศรษฐกิจหรือขอเท็จจริงทางเศรษฐกิจ เพราะรายการลักษณะนี้ลาสมัยไดรวดเร็ว ซ่ึงเปนจุด
ออนสํ าคัญของพจนานุกรมพาลเกรฟฉบับดั้งเดิม

เมื่อกระบวนการเลือกศัพทเสร็จสิ้นลงแลว ก็มาถึงกระบวนการเลือกผูเขียน            
อีตเวลลและสหายไดคัดเลือกนักเศรษฐศาสตรช้ันนํ า 100 คน ซ่ึงมีผูตอบรับที่จะรวมเขียนถึง 81 คน 
หลายคนรูจักพจนานุกรมฉบับพาลเกรฟมากอน จากนั้นจึงคัดเลือกนักเศรษฐศาสตรรุนหนุมสาว
ซ่ึงเปนดาวรุงในวงวิชาการ ทายที่สุดปรากฏวามีผูรวมเขียนใน The New Palgrave มากกวา 900 คน 
ซ่ึงมีทั้งนักเศรษฐศาสตร นักประวัติศาสตร นักปรัชญา นักคณิตศาสตร และนักสถิติ ในจํ านวนนี้
เปนนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลถึง 11 คน ผลงานที่ปรากฏก็คือ พจนานุกรมรวม 4 เลม 
ซ่ึงมีความยาว 4,103 หนา และมีความจุกวา 4 ลานคํ า (Bartel, 1988)

ผูที่รวมเขียนใน The New Palgrave ไมเพยีงแตจะประกอบดวยนักเศรษฐศาสตร
ช้ันน ําตางวัยกันเทานั้น หากยังประกอบดวยนักเศรษฐศาสตรตางอุดมการณกันอีกดวย ผูรวมเขียน
จึงมีทั้งนักเศรษฐศาสตรฝายขวา ดังเชนมิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) และเจมส บูคานัน 
(James M. Buchanan) ฝายเสรีนิยม ดังเชนพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) และเจมส 
โทบิน (James Tobin) และฝายซาย ดังเชนซามีร อามิน (Samir Amin) อิมมานูเอล วอลเลอรสไตน 
(Immanuel Wallerstein) และอเล็ก เนิฟ (Alec Nove) ผูเขยีนแตละทานมีเสรีภาพในการแสดงจุดยืน
ทางวิชาการของตนอยงเต็มที่ นักเศรษฐศาสตรการเงินนิยม (monetarist) ไมจํ าตองรอมชอมกับ
นักเศรษฐศาสตรการคลังนิยม (fiscalist) แตผูอานจะไดรับฟงทัศนะของทั้งสองฝายในพจนานุกรม
ฉบับนี้ ทายคํ าอธิบายศัพทหรือวลีแตละรายการจะมีบรรณานุกรมงานวิชาการชิ้นสํ าคัญ ซ่ึงผูอาน
สามารถติดตามศึกษาตอไปได
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The New Palgrave เปนขุมปญญาสํ าคัญสํ าหรับนักเศรษฐศาสตร ผูอานสามารถ
ตดิตามพฒันาการของศัพทหรือแนวความคิดและทฤษฎีตางๆ โดยใชเวลาอันสั้น โดยมีผูเขียนเปน
ผูชํ านาญพิเศษในเรื่องนั้นๆ อาทิเชน

- Arrow’s Theorem เขียนโดย Kenneth J. Arrow
- Constitutional Economics เขยีนโดย James M. Buchanan
- Quantity Theory of Money เขยีนโดย Milton Friedman
- Bounded Rationality เขียนโดย Herbert A. Simon
- Competition เขยีนโดย George J. Stigler
- Matrix Multiplier เขียนโดย J.R.N. Stone
- Targets and Instrument เขยีนโดย Jan Tinbergen
- Financial Intermediaries เขยีนโดย James Tobin
- Existence of General Equilibrium เขยีนโดย Gerard Debreu
- Sraffian Economics เขยีนโดย Paul A. Samuelson
- Planned Economy เขียนโดย Alec Nove
- Monetarism เขยีนโดย Phillip Cagan
- Purchasing Power Parity เขยีนโดย Rudiger Dornbusch
- Effective Protection เขยีนโดย Max Corden

ฯลฯ
นอกจากนี ้ ผูอานยังสามารถตรวจคนชีวประวัติและผลงานของนักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญไดอีกดวย 
The New Palgrave จงึเปนหนังสืออางอิงที่ครูบาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสามารถใชคนควา
สํ าหรับการเตรียมการสอนไดอยางดียิ่ง เพราะคํ าอธิบายศัพทและวลีแตละรายการแสดงใหเห็นถึง
สถานะแหงความรูในปจจุบัน เนื้อหาที่ปรากฏใน The New Palgrave เมือ่เทียบกับพจนานุกรม 
พาลเกรฟฉบับดั้งเดิมจึงสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาของวิชาการสาขาเศรษฐศาสตรในรอบ 80 
ปที่ผานมา

อยางไรก็ตาม แมวา The New Palgrave จะไดรับการตอนรับจากวงวิชาการอยาง
ดยีิง่ ดงัจะเห็นไดจากเสียงแซซองที่ปรากฏในวารสารวิชาการตางๆ แต  The New Palgrave ก็มี
ขอบกพรองหรือจุดออนอันกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยูไมนอย ขอบกพรองที่สํ าคัญมีอยูอยาง
นอย 4 ประการ กลาวคือ

ประการแรก พจนานุกรมฉบับนี้ละเลยการบรรจุเนื้อหาของเศรษฐศาสตรในสวน
ทีเ่ปนผลการศึกษาเชิงประจักษ (empirical studies)    ทัง้ๆ ที่ความกาวหนาที่สํ าคัญสวนหนึ่งของ
ศาสตรแขนงนี้เกิดจากการศึกษาขอเท็จจริงในมนุษยโลก ความกาวหนาของเศรษฐศาสตรหาไดเกิด
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จากพฒันาการของแนวความคิดและทฤษฎีเพียงโสดเดียวไม การละเลยเนื้อหาของเศรษฐศาสตรใน
สวนที่เปนผลการศึกษาเชิงประจักษ จึงนับเปนขอบกพรองสํ าคัญของพจนานุกรมฉบับนี้

ประการที่สอง ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรหลายตอหลายทาน ศัพทและวลีที่
เลือกบรรจุไวใน The New Palgrave ยังครอบคลุมเนื้อหาของเศรษฐศาสตรไดไมหมด และมิได
สะทอนถึงความสํ าคัญของสํ านักความคิดตางๆ อยางเหมาะสม ในประเด็นดังกลาวนี้ Stigler (1988)
มคีวามเหน็วา พจนานุกรมฉบับนี้นํ าเสนอศัพทและวลีที่เปนแนวความคิดของ Marxian Economics 
และ Sraffian Economics มากเกนิไป ทั้งๆที่สํ านักความคิดดังกลาวนี้เปนเพียงชนกลุมนอยในชุมชน
วชิาการเศรษฐศาสตรของโลก ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาศัพทหรือวลีที่เปนแนวความคิดของสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก จะมีอรรถาธิบายที่เขียนโดยนักเศรษฐศาสตรในสังกัดสํ านักมารกซิสม
เกอืบทัง้หมด การเลือกศัพทและการกํ าหนดตัวผูเขียนจึงสะทอนใหเห็นอุดมการณและความคิดของ
ผูที่เปนบรรณาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งจอหน อีตเวลล อยางเดนชัด เมื่อสํ ารวจดูศัพทและวลีที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับนี้ Buchanan (1988) มคีวามเห็นวา การนํ าเสนอความคิดและทฤษฎีของ
สํ านักความคิด Public Choice มนีอยเกนิไป โดยมีศัพทและวลีที่มาจากสํ านักความคิดนี้เพียง 6 ราย
การ ไดแก

- Constitutional Economics เขยีนโดย James M. Buchanan
- Voting เขียนโดย Nicholas Miller
- Bureaucracy เขยีนโดย Mancur Olson
- Collective Action เขยีนโดย Mancur Olson
- Public Choice เขยีนโดย Gordon Tullock
- Rent Seeking เขยีนโดย Gordon Tullock

ศพัทและวลีที่ขาดหายไปอยางนาสังเกต ไดแก agenda control, cyclical majorities, single-peaked 
preferences, median voter theorem, Wicksellian unanimity, rational ignorance, paradox of voting 
เปนตน Stigler (1988) กม็คีวามเหน็ทํ านองเดียวกัน เมื่อสํ ารวจศัพทและวลีทางเศรษฐศาสตรจุลภาค
ทีบ่รรจใุนพจนานุกรมฉบับนี้ และพบวามีแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคจํ านวนมาก
มไิดบรรจุไวในหนังสือชุดนี้

ประการที่สาม  เนื่องจากบรรณาธิการใหผูเขียนแตละรายการมีเสรีภาพในการ
เขยีนอยางเต็มที่ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ อรรถาธิบายรายาการตางๆมิไดมีแบบแผนเดียวกัน ความลุมลึก
ของอรรถาธิบายแตละรายการแตกตางกันมาก อรรถาธิบายบางรายการไมสามารถนํ าเสนอขอความ
รูตามสถานะทางวิชาการปจจุบันสมดังเจตนารมณของการจัดทํ าพจนานุกรมชุดนี้ บางรายการ
ใชคณิตศาสตรช้ันสูงในการอธิบาย ซ่ึงคนที่อานรูเร่ืองจะมีก็เฉพาะแตผูชํ านัญพิเศษเฉพาะเรื่อง
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เทานั้น นอกจากนี้ ความซํ้ าซอนของเนื้อหาระหวางอรรถาธิบายรายการตางๆปรากฏใหเห็น
เปนอนัมาก  ขอวิพากษวิจารณเหลานี้ปรากฏอยางชัดเจนใน Nowzad (1988) และ Stigler (1988)

ประการที่ส่ี  พจนานุกรมฉบับนี้ไดรวมรายชื่อนักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญรวมสมัย 
โดยเลือกเฉพาะผูที่มีอายุ 70 ปกอนวันที่ 1 มกราคม 2529 Stigler (1988) มคีวามเห็นวา บรรดา
ผูที่ไดรับเชิญใหเปนผูเขียนชีวประวัติและผลงานของนักเศรษฐศาสตรรวมสมัยลวนแลวแต
เปนสาวกหรือผูที่ช่ืนชมนักเศรษฐศาสตรทานนั้นๆ เนื้อหาที่เขียนจึงมีสีสันไปในทางยกยอปอปน
และมไิดมีขอวิพากษวิจารณมากเทาที่ควร

แมจะมีขอบกพรองดังที่พรรณนาขางตนนี้ แตขอที่นักเศรษฐศาสตรรวมสมัยยอม
รับรวมกันก็คือ The New Palgrave ไดสรางคุณูปการอยางใหญหลวงตอวงวิชาการเศรษฐศาสตร
อยางมิอาจปฏิเสธได

ทานเปน Bastard Keynesian หรือไม?  โปรดดู Eatwell, Milgate and Newman 
(1987 : Volume I, 203-204)
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พอล แซมมวลสัน กับตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตน∗

ศาสตราจารยพอล แอนโธนี แซมมวลสัน (Paul Anthony Smauelson, 1915- )   
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2513 ตลอดชีวิตทางวิชาการอันยาวนาน แซมมวลสัน
มีบทบาทในการผลิตงานวิชาการอันถือเปนงานบุกเบิกในสาขาตางๆของวิชาเศรษฐศาสตร 
ตั้งแตเศรษฐศาสตรการคลังไปจนถึงเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ในบรรดางานวิชาการเหลานี้ 
ต ําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนนับเปนงานที่สรางผลกระทบอันกวางไกลและลุมลึก ไมแพงานวิชาการ
อ่ืนๆ

Economics : An Introductory Analysis ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 2491 
นบัจนถึงป 2541 ก็มีอายุ 50 ขวบป นับเปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก
ปจจุบัน ตลอดชวงเวลา 50 ขวบปเศษที่ผานมานี้ ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ขายไปแลวกวา
 4 ลานเลม โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติมและจัดพิมพใหมรวม 15 คร้ัง (รวมฉบับพิมพคร้ังแรกดวย) 
นบั  ตั้งแตฉบับการพิมพคร้ังที่ 12 ในป 2528 เปนตนมา ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส (William 
D. Nordhaus) แหงมหาวิทยาลัยเยล ปรากฏชื่อเปนผูรวมเขียน และบัดนี้มีผูแปลตํ าราเลมนี้ออกเปน
ภาษาตางๆ รวม 41 ภาษา ฉบับภาษาไทยแปลโดยศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค

ในทศวรรษ 2450 ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ใชเรียนใชสอนในมหาวิทยาลัย
อเมริกัน ที่สํ าคัญมีอยูเพียง 2 เลม เลมแรกก็คือ Principles of Economics (1911) ของแฟรงก 
ทอสซิก (Frank W. Taussig) เลมที่สองก็คือ Elementary Principles of Economics  (1911) ของ 
เออรวิง ฟลเชอร (Irving Fisher)

ในทศวรรษ 2460 เกือบไมมีผูเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนขึ้นใหม แมใน         
ทศวรรษตอมา จะมีตํ าราดังเชน Modern Economic Society (1931) ของ Sumner H. Slichter  
รวมตลอดจนการนํ าตํ าราเกามาแกไขเพิ่มเติมใหม ดังเชน Economic Principles : Problems and 
Policies (1921 ; 1936) ของ William H. Kiekhoffer และ Outlines of Economics (1893 ; 1938) 
ของ Richard T. Ely ต ําราเหลานี้มักมีเนื้อหาลาสมัย ตามไมทันความกาวหนาทางวิชาการ และ
บางเลมมิไดมีเนื้อหาที่เปนเศรษฐศาสตรวิเคราะห เลมที่มีเนื้อหาคอนขางทันสมัยไดแก Principles 
of Economics (1938) ของ F.B. Garver and Alvin Hansen

                                                       
∗ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2541
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การขาดแคลนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีเนื้อหาทันสมัยจึงเปนปญหาในการ
เรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2480 แซมมวลสันเลาวา เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง 
ส้ินสดุลง แซมมวลสันกลับจากการทํ างานรับใชชาติในหองทดลอง Radiation Lab คืนสู M.I.T. ใน
ป 2488 วันหนึ่ง ราลฟ ฟรีแมน (Ralph Freeman) หวัหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ขอใหเขาเขียนตํ ารา
เศรษฐศาสตรเบื้องตนภายในกํ าหนดเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยในระหวางนั้นภาระงานสอนจะ 
ลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว ในเวลานั้น M.I.T. มีนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่ถูกบังคับใหเรียนวิชา          
เศรษฐศาสตรถึงปละ 800 คน แตไมมีตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 
ขอเสนอในการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนจึงเปนสิ่งทาทายสํ าหรับแซมมวลสัน ในเวลานั้น
แซมมวลสันกํ าลังแกไขวิทยานิพนธปริญญาเอกเพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ ซ่ึงตอมาก็คือ Foundations 
of Economic Analysis (1947) อันเปนหนังสือเศรษฐศาสตรที่ทรงอิทธิพลในยุคหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง

เมื่อแซมมวลสันตอบรับที่จะเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนนั้น เขาเปน 
Keynesian กลาวคือ ยอมรับแนวการวิเคราะหเศรษฐศาสตรมหภาคของจอหน เมยนารด เคนส 
(John Maynard Keynes, 1883-1946) ดงัที่ปรากฏใน The General Theory of Employment, Interest, 
and Money (1936) แลว ดังนั้น จึงเปนธรรมชาติที่แซมมวลสันจะตองน ําเศรษฐศาสตรแบบเคนส 
(Keynesian Economics) มาเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของตํ ารา

แซมมวลสันสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2478 
และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2484 ชวงเวลาที่แซมมวลสันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฮารวารดนี้เอง เศรษฐศาสตรแบบเคนสกํ าลังลงเสาปกหลักที่นั่น มหาวิทยาลัยฮารวารด
เปนฐานที่มั่นของเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่สํ านักเคนสตองการโคน
สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิกในทางวิชาการ ปฏิกิริยาจากผูที่ยึดมั่นถือมั่นใน
ความรูเศรษฐศาสตรดั้งเดิมจึงคอนขางรุนแรง ยิ่งเศรษฐทรรศนแบบเคนสสนับสนุนใหรัฐบาลเขา
ไปมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดวยแลว ยิ่งเปนการเปดชองใหมีการโจมตีวา 
สํ านักเคนสตองการโคนลมระบบทุนนิยม จนถึงกับมีการชกใตเข็มขัดวา Keynesianism มีความ
หมายเทากับ Marxism และ Communism การโจมตีในลักษณะนี้มีมากอนที่จะเกิดสงครามโลกครั้ง
ทีส่องแลว และทวีความรุนแรงภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อลัทธิแม็คคารธี (McCarthyism)  
ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2490 นักเศรษฐศาสตรที่ถือตนเปนสาวก
ของเคนสบางคนถูก ‘ตามลา’ และถูกกลาวหาวา ประกอบกิจการอัน ‘ไมเปนอเมริกัน’ 
(Un-american Activities)

แซมมวลสันตระหนักดีถึงบรรยากาศการตอตานสํ านักเคนส ดวยเหตุดังนั้นจึงใช
ความระมัดระวังในการผนวกเศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาเปนสวนหนึ่งของตํ ารา ในเวลานั้น         
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แซมมวลสันมิไดรับทราบวา มีคนเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนตามแนวทางของสํ านักเคนสอยู
กอนแลว กวาจะไดเห็นตํ าราเลมนั้น ก็เปนเวลาที่ตํ าราที่เขาเขียนเสร็จเรียบรอยแลว

The Elements of Economics (1947) เปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมแรกที่เดิน
ตามแนวทางสํ านักเคนส ศาสตราจารยลอรี ทารชิส (Lorie Tarshis, 1911-1993) ผูเขียนตํ าราเลมนี้
เปนชาวคานาดา สํ าเร็จปริญญาตรีจาก University of Toronto ในป 2474 แลวไปศึกษาตอยัง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจจนจบปริญญาเอกในป 2482 ทารชิสเปนลูกศิษยของเคนสโดยตรง และไดรับ
คัดเลือกใหเขารวม Political Economy Club ของเคนสดวย เมื่อสํ าเร็จการศึกษา ทารชิสดํ ารง
ตํ าแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในป 2479 และมีบทบาทสํ าคัญในการเผยแพร
เศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา หลังครามโลกครั้งที่สอง ทารชิสซายไปอยู Stanford 
University ในป 2489 จวบจนป 2514 จึงคืนสูคานาดาซึ่งเปนปตุภูมิมาตุคาม

ทารชิสเขียน The Elements of Economics (1947) หลังจากกลับจากปฏิบัติหนาที่
ในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีเจตนารมณจะเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส เขาเริ่มเขียนตํ ารา
เลมนี้ในฤดูหนาวป 2488/2489 และทํ าสัญญาการพิมพในฤดูใบไมผลิป 2489 เมื่อเขายายไปอยู
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สํ านักพิมพ Houghton-Mifflin เปนผูจัดพิมพ

The Elements of Economics (1947) มีเนื้อหาเศรษฐศาสตรมหภาคพอๆกับ
เศรษฐศาสตรจุลภาค สองภาคแรกวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาค ภาคที่สามวาดวยการเงินและการ
ธนาคาร และภาคที่ส่ีวาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนส ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ประสบความ
สํ าเร็จในการจํ านหนายในปแรก มหาวิทยาลัยตางๆพากันตอนรับตํ าราเลมนี้ เนื่องจากมีเนื้อหา        
ทันสมัยและกาวตามความกาวหนาทางวิชาการ แซมมวลสันเองก็ยอมรับวาเปนตํ าราเศรษฐศาสตร
เบื้องตนที่ดีมาก และหากออกสูโลกวิชาการกอนหนานี้ แซมมวลสันอาจใชเวลาในการพัฒนา       
คณิตเศรษฐศาสตร (Mathematical Economics) แทนทีจ่ะใชเวลาไปในการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร
เบื้องตน

The Elements of Economics (1947) ขายดเีพยีงปแรก ในปตอมายอดขายตกตํ่ า 
เนือ่งจากมีการตอตานตํ าราเลมนี้อยางเปนขบวนการ มีทั้งโทรศัพทและใบปลิว กลาวหาวา ตํ าราเลม
นีเ้ผยแพรลัทธิคอมมวินสิม และมีขบวนการกดดันใหมหาวิทยาลัยตางๆ เลิกใชตํ าราเลมนี้

Economics : An Introductory Analysis (1948) ของแซมมวลสันออกตามหลัง         
The Elements of Economics (1947) ของทารชิสเพียงปเดียว เนื้อหาของตํ าราเรียงลํ าดับ
จากเศรษฐศาสตรมหภาคไปสูเศรษฐศาสตรจุลภาค นับเปนการปฏิวัติการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร 
อันเปนแบบอยางของตํ าราเศรษฐศาสตรเลมตอๆมา แซมมวลสันไมเพียงแตจะผนวกเศรษฐศาสตร
แบบเคนสเขาไปในตํ ารา และแยกแยะเนื้อหาสวนที่เปนเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคออกจาก
กันโดยชัดเจนเทานั้น หากทวายังใชกราฟและสถิติประกอบอรรถาธิบายอยางชัดเจนอีกดวย 
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กราฟหลายตอหลายรูปเปนผลผลิตของแซมมวลสันที่มีการใชตอมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เสน 450    C+O+G นบัเปนนวัตกรรมสํ าคัญที่เกิดจากมันสมองของแซมมวลสันโดยแท

Economics : An Introductory Analysis (1948) ถูกโจมตีจากขบวนการฝายขวา       
ดจุเดียวกับ The Elements of Economics (1947) แตแซมมวลสันเผชิญแรงกดดันไมมากเทาทารชิส 
เพราะแซมมวลสันตั้งการดเตรียมรับมือตั้งแตตน การเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรอยางเปนวิทยาศาสตร
ชวยบรรเทาแรงกดดันอันเปนการชวยดับไฟแตตนลม กระนั้นก็ตาม ศิษยเกาของ M.I.T. บางคน
พยายามเลนงานแซมมวลสันถึงขั้นที่จะเซ็นเซอรตนฉบับกอนการตีพิมพ จนศาสตราจารยคารล 
คอมปตัน (Karl Compton) ประธาน (อธิการบดี) M.I.T. ตองออกแถลงการณวา หากมีการเซ็นเซอร
งานวิชาการของอาจารย M.I.T. คอมปตนัจะลาออกจากตํ าแหนงประธาน
 Economics : An Introductory Analysis (1948) ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Economics
เฉยๆ ผานรอนผานหนาวมาเปนเวลา 50 ขวบป พัฒนาการของเนื้อหาตํ าราเลมนี้ยอมสะทอนใหเห็น
พฒันาการของวิชาเศรษฐศาสตรในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ แมวาแซมมวลสันจะกลาวในฉบับ
การตีพิมพแรกๆวา ตํ าราเลมนี้มิไดมีเปาประสงคที่จะสื่อความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรสํ านัก
หนึ่งสํ านักใดโดยเฉพาะ แตเปนที่ประจักษชัดวา เนื้อหาในสัดสวนสํ าคัญเปนแนวความคิดของ
สํ านักเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้ใหเห็นความลมเหลวของกลไกตลาดในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ความจํ าเปนที่รัฐบาลตองแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจน และการกระจายรายได

ศาสตราจารยมารก สกูเสน (Mark Skousen) แหง Rollins College ศกึษาเนื้อหา
ในตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันตั้งแตฉบับแรก และใหความเห็นวา จุดเนนในตํ ารา
เลมนีแ้ปรเปลี่ยนไปในชวงเวลา 50 ปที่ผานมานี้ ในการอานฉบับการตีพิมพแรกๆ นักศึกษาอาจ
หลงเขาใจผิดวา สํ านักเคนสกลายเปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไปแลว แทที่จิรงแลวหาได
เปนเชนนั้นไม แมในทศวรรษ 2490 การตอตานเศรษฐศาสตรแบบเคนสยังคงดํ ารงอยู ทัง้ในแวดวง
ในและนอกมหาวิทยาลัยอเมริกัน ในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 4 (พ.ศ. 2501) แซมมวลสันเขียนในตํ ารา
วา นักเศรษฐศาสตรอเมริกัน 90% เลิกถกเถียงกันวา ใครเปนหรือไมเปนสาวกของเคนส เพราะวง
วิชาการเศรษฐศาสตรอเมริกันมีการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรดวยการผสมผสานแนวความคิดของ
สํ านักเคนสเขากับสํ านักคลาสสิกและสีโอคลาสสิก กลายเปน Neoclassical Synthesis of 
Keynesianism ซ่ึงศาสตราจารยโจน โรบินสัน (Joan Robinson) แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ศิษย
กนกุฏิของเคนสตีตราวา Bastard Keynesianism

ศาสตราจารยสกูเสนกลาววา ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันมี           
บทบาทสํ าคัญในการเผยแพรเศรษฐทรรรศนตอตานการออม (Anti-saving View) ที่เรียกวา 
Paradox of Thrift กลาวคอื ในสภาวะที่มีการวางงานหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสงเสริมให
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อัตราการออมเพิ่มขึ้น แทนที่จะทํ าใหระบบเศรษฐกิจมีเงินออมเพิ่มขึ้น เงินออมอาจนอยลง เพราะ
ในสภาวะดังกลาวนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราการออมจะยิ่งซํ้ าเติมภาวะการวางงานและความถดถอย
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกระทบตอการออมอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในตํ าราฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 13 
(2532) เนือ้หาในสวนนี้มิไดมีการเนนมากเทาฉบับการตีพิมพกอนๆ แตกลับมาเนนใหมในฉบับการ
ตีพิมพคร้ังที่ 15 (2538)

ในฉบับการตีพิมพแรกๆ แซมมวลสันใหความสํ าคัญแกนโยบายการคลังเหนือ
นโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตแลวในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 9 (2516) 
แซมมวลสันยอมรับวา นโยบายการเงินมีประสิทธิผลไมแตกตางจากนโยบายการคลัง ทายที่สุด
ในฉบบัการพิมพคร้ังที่ 15 (2538)  ก็ยอมรับขอเท็จจริงวา นโยบายการคลังมิใชเครื่องมือหลักในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป โดยที่นโยบายการเงินกลายเปนเครื่องมือ
หลัก และธนาคารกลาง (Federal Reserve System) จะมบีทบาทสํ าคัญในเรื่องนี้ตอไปในอนาคต

แซมมวลสันเปนนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ผูตองการเห็นการเติบโตของระบบทุน
นิยมเสรี (Liberal Capitalism) ที่เอื้ออาทรตอกลุมชนผูดอยโอกาสในสังคม ตํ าราเศรษฐศาสตร
เบือ้งตนของเขามีบทบาทในการเผยแพรเศรษฐทรรศนวาดวยรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ทั้งการ
จัดระบบการประกันสังคมและโครงการชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน เนื้อหาหลายตอหลายตอน
กลาวถึงความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) โดยกลาวถึงความลมเหลวของกลไกรัฐ 
(Government Failure)  แตเพียงเล็กนอย

แมวาตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันจะมีความไมสมบูรณและไม     
สมดุล แตในโลกวิชาการในรอบ 50 ขวบปที่ผานมานี้ ไมมีตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมใดที่        
ทรงอิทธิพลเทาตํ าราของแซมมวลสัน แซมมวลสันมีบทบาทสํ าคัญในการปฏิวัติการเขียนตํ ารา
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนตํ าราที่มีอรรถาธิบายพรอมดวยกราฟ สถิติ ภาพประกอบ 
และแบบจํ าลอง ซ่ึงสงผลตอการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรโดยตรง ในประการสํ าคัญ ตํ ารา
เศรษฐศาสตร  เบื้องต นของแซมมวลสันเป นกลไกสํ  าคัญของกระบวนการเคนสานุวัตร  
(Keynesianization) มจิ ําเพาะแตในสหรัฐอเมริกา หากยังขยายสูประเทศอื่นๆ ทั้งในโลกที่หนึ่งและ
โลกทีส่าม ตํ าราของแซมมวลสันแผอิทธิพลถึงแหงหนตํ าบลใด กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัว
ถึงแหงหนตํ าบลนั้น
 แซมมวลสันตระหนักดีวา บรรดาผูนํ าอเมริกันในปจจุบัน สัดสวนสํ าคัญลวนเคย
ไดอานตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เขาเปนผูเขียนมาแลวทั้งสิ้น คร้ังหนึ่งเขาเคยใหสัมภาษณวา 
เขาไมสนใจวา ใครเปนผูรางกฎหมายของชาติหรือเปนผูรางสนธิสัญญาระหวางประเทศ ขอแตให
เขามีโอกาสเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรใหคนเหลานั้นอานเทานั้น
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ในชั่วอายุตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสัน ตํ าราเลมนี้ตองฝาคลื่นการ
เมืองถึงสองครั้งสองครา คร้ังแรกในทศวรรษ 2490 เมื่องตองเผชิญการตอตานจากฝายขวาและพวก
ฟาสซสิต คร้ังที่สองในปลายทศวรรษ 2510 เมื่อตองเผชิญกับการตอตานจากพวกซายใหม (New 
Left) ซ่ึงมองวา ตํ าราของแซมมวลสันเผยแพรส่ิงชั่วรายของระบบทุนนิยม จนถึงกับมีผูเขียน
หนังสือ Anti-Samuelson (New York : Urizen Books, 1977) พมิพเผยแพรทั้งภาษาเยอรมันและ
ภาษาอังกฤษจากประเทศเดนมารก (ผูเขียนคือ Marc Linder, with Julius Sensat) ไมมีตํ ารา         
เศรษฐศาสตรเลมใดที่ตองฝาคลื่นการเมืองมากเทาตํ าราของแซมมวลสัน
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The Great Irish Famine

ประชาชนชาวไอริชรวมกันจัดงานรํ าลึกถึงภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นบนเกาะ        
ไอรแลนด (Ireland) ระหวางป ค.ศ. 1845-1851 The Great Irish Famine Event จดัขึ้น ณ เมือง 
Millstreet ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนด โดยประธานาธิบดีแมรี โรบินสัน (Mary Robinson) เปนผู
ท ําพิธีเปดงานเมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2540

ในงานร ําลึกถึงภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ 150 ปที่แลวนี้ ประธานาธิบดีวิลเลียม 
คลินตัน (William Jefferson Clinton) ไดสงสาสนมาพรอมกับวิดีโอเทปรวมแสดงความเศราสลดตอ
เหตุการณที่เขาเรียกวา ‘หายภยัคร้ังยิ่งใหญที่สุด’ ของไอรแลนด

แตสาสนของประธานาธิบดีคลินตันไมเปนที่สนใจมากเทาสาสนของนายโทนี 
แบลร (Tory Blair) นายกรฐัมนตรีอังกฤษ เพราะเปนครั้งแรกที่ผูนํ าอังกฤษออกมารับผิดตอภาวะ
ทพุภกิขภยัทีเ่กิดขึ้นครั้งนั้น ถึงเวลาลวงพนไปกวา 150 ปแลว ไมมีผูนํ าอังกฤษคนใดออกมาขอโทษ
ประชาชนชาวไอรชิ การยอมรับผิดของนายโทนี แบลร จึงเปนการกระทํ าที่แสดงถึงความกลาหาญ
ทางจริยธรรมอยางยิ่ง

นายแบลรกลาวในสาสนวา การที่ประชาชนชาวไอริชตองลมตายมากกวาหนึ่งลาน
คนจากทุพภิกขภัยคร้ังนั้นเกิดจากการบริหารราชการแผนดินอยางผิดพลาดของรัฐบาลอังกฤษ  
ณ กรุงลอนดอน การเพาะปลูกมันฝรั่งที่ไมไดผลในป ค.ศ. 1845 เนื่องจากศัตรูพืชระบาด นํ ามาซึ่ง
หายนภยัคร้ังยิง่ใหญ อันเปนเหตุการณที่ตองจดจํ าทั้งในประวัติศาสตรไอรแลนดและประวัติศาสตร
อังกฤษ อีกทั้งยังกอใหเกิดบาดแผลอันล้ํ าลึกระหวางชนชาติทั้งสองอีกดวย

นายแบลรยังกลาวดวยวา การที่ชาวไอริชตองลมตายเนื่องจากขาดอาหาร 
ในประเทศที่มั่งคั่งและทรงอํ านาจที่สุดในโลกในขณะนั้นนับเปนเรื่องนาปวดราว เมื่อมองยอนกลับ
ไปในเหตุการณคร้ังนั้น นายแบลรเรียกรองใหประชาชนไมเพียงแตรํ าลึกถึงผูคนที่ลมตาย 
ในทุพภิกขภัยในครั้งนั้น รวมตลอดจนชาวไอริชที่อพยพไปแสวงหาชีวิตใหมทั้งในสหรัฐอเมริกา         
คานาดา ออสเตรเลีย และนวิซีแลนดอีกดวย

ผมอานสุนทรพจนของนายแบลรดวยความตื้นตันใจ และอดนึกยกยองความ       
กลาหาญทางจริยธรรมของนายแบลรมิได

-------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 23-29 มิถุนายน 2540
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อังกฤษยึดครองเกาะไอรแลนดมาตั้งแตคริสตวรรษที่ 12 ตลอดระยะเวลาหลาย
รอยปที่ผานมานี้ ชาวไอรแลนดพยายามสลัดแอกจากอังกฤษ มีการกบฏและสงครามเกิดขึ้น 
หลายครั้ง จนทายที่สุด อังกฤษยอมปลดปลอยดินแดนทางภาคใตของเกาะไอรแลนดใหเปนเอกราช 
ซ่ึงกลายเปนสาธารณรัฐไอรแลนดในป ค.ศ. 1922 สวนไอรแลนดเหนือยังคงถูกผนวกไวกับสหราช
อาณาจกัร อันเปนเหตุแหงความไมพอใจของประชาชนชาวไอริชบางหมูบางเหลา

ตลอดระยะเวลาที่อังกฤษยึดครองเกาะไอรแลนด อังกฤษปฏิบัติตอไอรแลนด 
ไมตางจากอาณานิคม ไอรแลนดมีหนาที่ผลิตอาหารเลี้ยงดูคนอังกฤษ เมื่ออังกฤษประสบ 
ความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18 ไอรแลนดกลายเปนตลาดรองรับ 
สินคาอุตสาหกรรมจากอังกฤษ อุตสาหกรรมในไอรแลนดยากจะกอเกิดและเติบโตได เนื่องจาก 
มิอาจแขงขันกับสินคาอุตสาหกรรมจากอังกฤษ มิหนํ าซํ้ าภาคเกษตรกรรมก็มิอาจเติบใหญและ 
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมได เนื่องจากอังกฤษดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม 
ในไอรแลนด ที่ดินสวนใหญในไอรแลนดยึดครองโดยขุนนางอังกฤษ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ระหวางเจาที่ดินที่เปนขุนนางอังกฤษกับเกษตรกรผูเชาชาวไอริชนั้นตองนับวาไมมี ยิ่งในภายหลัง
เมื่อระบบการเชาที่ดินพัฒนาไปสูระบบคนกลาง โดยเจาที่ดินใหเชาแกคนกลาง และคนกลาง 
จัดสรรที่ดินใหเชาแกเกษตรกรชาวไอริชอีกทอดหนึ่ง เกษตรกรผูเชาก็ยิ่งหางเหินจากเจาที่ดิน  
ระบบความสัมพันธในการเชาที่ดินดังกลาวนี้นับวาแตกตางจากระบบที่เปนอยูในอังกฤษที่ยังมี
ความสมัพนัธเชิงอุปถัมภ หากเกษตรกรผูเชาประสบปญหาในการเพาะปลูก เจาที่ดินยังยื่นมือเขาไป
ชวยเหลือ ภายใตระบบคนกลางในไอรแลนด คนกลางมุงแตเก็บคาเชา ไมสนใจปญหาความ 
เดอืดรอนของเกษตรกรผูเชา  ยิ่งเจาที่ดินดวยแลวยิ่งอยูหางไกล

ไอรแลนดในป ค.ศ. 1845   มีสภาพดังที่พรรณนาขางตนนี้ ประชาชนสวนใหญ 
ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรมีฐานะยากจน เพราะสวนเกินทางเศรษฐกิจถูกขุนนางและชนชั้นสูงในอังกฤษ       
ดูดซับไปในรูปคาเชา บันทึกรวมสมัยบงบอกชีวิตความเปนอยู อันตํ่ าทรามของประชาชน 
ชาวไอรแลนด ทั้งๆที่เวลานั้นอังกฤษกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกในโลกแลว  
อีกทั้งเปนจาวโลกที่มีอาณานิคมจนกลายเปนประเทศที่ไมมีพระอาทิตยตกดิน กองทัพอังกฤษ 
ทีย่าตราไปยึดดินแดนตางๆประกอบดวยทหารไอรชิในสดัสวนสํ าคัญ ความยากจนทํ าใหประชาชน
ชาวไอรแลนดจํ านวนมากเลือกอาชีพทหาร เพราะเปนอาชีพที่มีรายไดแนนอน โดยมิตองแขวน
ชะตากรรมแหงชีวิตไวกับสภาพดินฟาอากาศและความการุณยของเจาที่ดิน

เมื่อผลผลิตมันฝรั่งเริ่มตกตํ่ าในป ค.ศ. 1845 นั้น เซอรโรเบิรต พีล (Robert Peel) 
ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอรเจมส เกรแฮม (Sir James Graham) เปนรัฐมนตรี
มหาดไทย นายเฮนรี่ กูลเบิรน (Henry Goulburn) เปนรัฐมนตรีการคลัง และลอรดเฮยเตสเบอรี 
(Lord Heytesbury) ด ํารงตํ าแหนงเปน Lord Lieutenant of Ireland ผูรับผิดชอบการปกครอง        
ไอรแลนด ในระยะแรก รัฐบาลอังกฤษ ณ นครลอนดอนไมแนใจในสถานการณที่เกิดขึ้น รัฐมนตรี
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มหาดไทยเชือ่วาเปนขาวที่เกินจริง ในวงวิชาการเกษตรศาสตร มีรายงานขาวเกี่ยวกับศัตรูพืชระบาด
ในเกาะไวท (Isle of Wight) และตอมาในเกาะไอรแลนด

ดาเนียล โอ’คอนแนล (Danial O’Cornell) ผูน ําเกษตรชาวไอริชเรียกรองใหรัฐบาล
อังกฤษดํ าเนินการแกปญหาดวยการหามสงออกธัญพืชจากไอรแลนด หามนํ าธัญพืชไปผลิตสุรา 
อนุญาตใหนํ าเขาอาหารโดยเสรี  พรอมทั้งจัดระบบการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวไอริช  
รวมทั้งการเพิ่มรายจายในการสรางสาธารณูปโภคในไอรแลนด เพื่อใหเกษตรกรชาวไอรแลนดมี
รายไดจากการรับจางทํ างานทดแทนรายไดที่ เหือดหายไปเนื่องจากปญหาการเพาะปลูกมัน
สํ าปะหลัง ขอเสนอที่ปรากฏในปลายป ค.ศ. 1845 นี้ ไมเปนที่สนใจของรัฐบาลอังกฤษ ณ นคร 
ลอนดอนมากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะวา ดาเนียล โอคอนแนล เคยมีประวัติในการปลุกระดม 
ชาวไอรแลนดใหแข็งขอตออังกฤษ

เมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจเลือกใชมาตรการการนํ าเขาอาหาร โดยเฉพาะ
ธัญพืชจากตางประเทศ ดานแรกที่ตองดํ าเนินการก็คือ การลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากธัญพืช  
แตการลดอากรขาเขาดังกลาวนี้จะเปนไปได ก็ตอเมื่อตองยกเลิก Corn Law ซ่ึงเปนกฎหมายที่มุง         
ปกปองเกษตรกรรมในอังกฤษ วิวาทะเกี่ยวกับ Corn Law น ํามาซึ่งความไรเสถียรภาพของรัฐบาล 
ในไมชา วิวาทะเรื่องนี้กลบปญหาทุพภิกขภัยในไอรแลนด ศูนยอํ านาจ ณ นครลอนดอนโตเถียง 
กนัวาจะยกเลิก Corn Caw หรือไม ผูคนในศูนยอํ านาจนั้นพากันหลงลืมประเด็นหลักวา ขอเสนอ       
เกีย่วกับการยกเลิก Corn Law มขีึน้เพือ่แกปญหาทุพภิกขภัยที่กํ าลังเกิดขึ้นในไอรแลนด

ตลอดระยะเวลาที่มีวิวาทะวาดวย Corn Law ในลอนดอน ไอรแลนดยังคงสง         
ธัญพืชไปเลี้ยงดูคนอังกฤษ ซ่ึงซํ้ าเติมภาวะทุพภิกขภัยในไอรแลนด ผูคนเริ่มลมตายเนื่องจากขาด
อาหาร โดยที่ยอดจํ านวนคนตายสูงสุดในป ค.ศ. 1845 ตลอดชวงเวลาระหวางป ค.ศ. 1845-1851 
ประชาชนชาวไอรแลนดลมตายไปกวาหนึ่งลานคน ในเวลานั้นไอรแลนดมีประชากรเพียง 8 ลาน
คน เทานั้น

ภาวะทุพภิกขภัยขับดันใหชาวไอรแลนดอพยพออกจากปตุภูมิมาตุคามไปตาย 
เอาดาบหนา ประมาณกันวามีผูอพยพออกไอรแลนดกวา 2 ลานคน สวนใหญเดินทางโดยเรือ 
ทีต่อกนัขึ้นเอง เปนเรือขนาดเล็กที่ไมมีระบบสุขาภิบาล และไมเหมาะที่จะทองขามมหาสมุทร เรือ
อพยพจํ านวนมากลมกลางมหาสมุทร โดยที่ไมสามารถประมาณการไดวามีผูลมตายจากการอพยพ
จํ านวนมากนอยเพียงใด ผูที่รอดตายสวนใหญขึ้นฝงในสหรัฐอเมริกาและคานาดา หากไมเปน 
โรคติดตอ ก็เปนโรคขาดอาหาร หรือเปนทั้งสองโรค ชาวไอริชที่รอดตายเหลานี้ไมมีเงินซื้ออาหาร
และสขุภาพออนแอเกินกวาจะหางานทํ าเพื่อหารายได สวนใหญตองเปนขอทาน แตชาวไอรแลนด
อพยพเหลานี้มิไดนํ าความยากจนมาสู ‘โลกใหม’ เทานัน้ หากยังนํ าโรคติดตอมาดวย ผูคนที่อยูใน 
‘โลกใหม’ มากอนจึงไมตอนรับผูมาใหม หลายตอหลายชุมชนเกิดความไมสงบ เนื่องจากมีการ
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ตอตานชาวไอรแลนด และหลายชุมชนตองเผชิญโรคระบาด โดยเฉพาะอยางยิ่งนครนิวยอรคและ
นครบอสตัน

ผมรับทราบเรื่องราวของ The Great Irish Famine จากการอานหนังสือเร่ือง The 
Great Hunger (1962) ซ่ึงเขียนโดยเซซิล วดูแฮม-สมิธ (Cecil Woodham-Smith)  ดวยเหตุดังนี้  
ผมจึงรูสึกยกยองนายโทนี แบลร ที่ออกมารับผิดแทนคนอังกฤษทั้งชาติ ในหมูนักประวัติศาสตร 
มีการถกเถียงกันวา ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลอังกฤษมีสวนซํ้ าเติม
ปญหาทพุภกิขภัยในไอรแลนดระหวาง ค.ศ. 1845-1851 มากนอยเพียงใด สํ าหรับชาวไอรแลนด
แลว  คํ าตอบคํ าถามนี้เต็มเปยมอยูในหัวใจ

ทพุภิกขภัยในไอรแลนดระหวาง ค.ศ. 1845-1851 ไมเพียงแตซ้ํ าเติมความคุกรุน
และความแคนเคืองในจิตใจของประชาชนชาวไอรแลนดเทานั้น หากยังทํ าใหผูคนใน ‘โลกใหม’
กลาวถึงชาวไอริชอยางดูถูกเหยียดหยามอีกดวย ชาวไอริชอพยพในปลายทศวรรษ 1840 และ 
ตน   ทศวรรษ 1850 ลวนมีความเปนอยูใน ‘โลกใหม’ อยางแรนแคนและสกปรก

The Great Irish Famine เปนบทเรียนไมเฉพาะแตชาวอังกฤษและชาวไอริช  
หากควรเปนบทเรียนของชนทุกชาติ ในป 2539 นายยอรจ ปาตากิ  (George Pataki) ผูวาการมลรัฐ
นิวยอรคลงนามในกฎหมายบังคับใหโรงเรียนทุกโรงในมลรัฐนิวยอรคตองสอนเรื่อง The Great 
Irish Famine ในเดือนเมษายน 2540 มลรัฐคอนเนก็ตกิตัออกกฎหมายใหมีการสอนเรื่องเดียวกัน

The Great Irish Famine Event จดัขึน้ในวาระ 150 ปของทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้น
ระหวางป ค.ศ.1845-1851 การเลอืกจัดงานในปนี้ (2540) ก็เพื่อใหตรงกับป ค.ศ.1847 อันเปนป 
ทีค่นตายสูงสุด สํ านักขาว Associated Press รายงานวา มีผูรวมงานรํ าลึกประมาณ 15,000 คน  
รายไดจากการจัดงานมอบใหแก GORTA อันเปนองคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึงมีบทบาทในการ 
ชวยเหลือผูอดอยาก หิวโหยทั่วโลก  รวมทั้งการชวยเหลือชาวไอรชิที่วางงานและไรที่อยู
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Brighter Than a Thousand Suns

เมื่อหนังสือเลมนี้พิมพเปนภาษาอังกฤษครั้งแรกในป 2499 นั้น (ตนฉบับเดิม 
ซ่ึงเปนภาษาเยอรมัน ตีพิมพกอนหนานี้สองป) ก็ไดรับการสดุดีจากนักวิจารณหนังสือเปนอันมาก 
ในจํ านวนนี้รวม ซี.พี. สโนว (C.P. Snow) และเบอทรัน รัสเซล (Bertrand Russell) อยูดวย รัสเซล
ถึงกับกลาววา “หนังสือเลมนี้อานสนุกราวกบันวนยิาย ขณะเดียวกันก็อุดมดวยขอมูลใหมๆ และ
ทรงคุณคา” จงึไมนาประหลาดใจเลย ที่หนังสือเลมนี้ไดรับการตีพิมพใหม เมื่อขาดตลาด ตลอด
ระยะเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ (ฉบับลาสุดตีพิมพในป 2513)

ความนาสนใจของหนังสือเลมนี้มิใชอยู ที่การบรรยายประวัติความเปนมา 
ของระเบิดปรมาณูอยางละเอียดหยิบเพียงอยางเดียว หากยังอยูที่ความสามารถของผูเขียนในฐานะ
นักประวัติศาสตรสมัยใหมในการตีความและนํ าเสนอขอมูล ทั้งขอมูลที่ไดก็มาจากแหลงตางๆ  
ไมวาจะเปนประเทศหนามานเหล็กหรือประเทศหลังมานเหล็ก และไมวาจะเปนประเทศฝาย 
สัมพันธมิตร หรือประเทศฝายอักษะ ความพยายามของผูเขียนในการติดตามสอบปากคํ าจากผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับวิวัฒนาการของระเบิดปรมาณูโดยตรง จึงทํ าใหหนังสือเลมนี้ทรงคุณคายิ่งกวา
หนงัสอือ่ืนใดในแขนงเดียวกัน ทั้งตัวผูเขียนเองก็เปนชาวเยอรมัน จึงทํ าใหการติดตามสอบปากคํ า
นกันิวเคลียร ฟสิกซชาวเยอรมัน ซ่ึงมีสวนรวมในโครงการยูเรเนียมของเยอรมนีในระหวางสงคราม
โลกครั้งที่สองสะดวกขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ในขอที่ไมมีอุปสรรคดานภาษา แตถึงผูเขียนจะเปนชาว
เยอรมนั ความลํ าเอียงในเรื่องเชื้อชาติก็มิไดปรากฏในผลงานวิชาการชิ้นนี้แมแตนอย

ผูเขียนเริ่มจับความตั้งแตเหตุการณในป 2416 บรรยายถึงศูนยกลางการคนควา
ทดลองวิจัยเกี่ยวกับปรมาณูที่สํ าคัญๆรวมสามแหง แหลงที่หนึ่งไดแก หองทดลองคาเวนดิช
(Cavendish Laboratory) ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซ่ึงดํ าเนินการโดยเออรเนสต รูเธอรฟอรด
(Ernest Rutherford) ชาวนิวซีแลนด ซ่ึงไปเปนศาสตราจารยวิชาฟสิกซมหาวิทยาลัยนั้น  
รูเธอรฟอรดสามารถเปลี่ยนไนโตรเจนเปนออกซิเจนและไฮโดรเจนตั้งแตปลายสงครามโลก 
คร้ังที่หนึ่งแลว แตการทดลองของรูเธอรฟอรดตองประสบอุปสรรคหลายประการ ‘เด็กๆ’ ของ 
รูเธอรฟอรดตองกระจัดกระจายไปเปนทหาร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รูเธอรฟอรดไดผูชวย
ชาวรัสเซียช่ือ คาปตซา (Pyotr L. Kapitza) ไปรวมทํ างานดวย งานทดลองจึงรุดหนาเปนอันมาก
----------------------------------------
* บทวิจารณหนังสือเรื่อง Brighter Than a Thousand Suns แตงโดย Robert Jungk (Pelican Books, 1970)
   320 pages      ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารสังคมศาสตรปริทัศน  ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – สิงหาคม 2514)         
   หนา 133-138
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แตก็กลับซบเซาลง เมื่อคาปตซากลับไปเยี่ยมบานเกิดเมืองนอน แลวถูกสตาลินกักตัวไมให 
ออกนอกประเทศ รูเธอรฟอรดจะขอรองเพื่อเห็นแกความกาวหนาทางวิชาการอยางไร สตาลิน 
ก็ไมยินยอมทั้งสิ้น ลงทายที่สุด รูเธอรฟอรดเลยจัดสงเครื่องไมเครื่องมือที่คาปตซาทดลองคางอยู 
ไปใหทดลองตอในมอสโคว ตอจากนี้ไมนานรูเธอรฟอรดก็ถึงแกกรรม ศิษยเอกทั้งหลายตาง 
กระจัดกระจายไปเปนศาสตราจารยมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ละครฉากแรกในเคมบริดจจึงปดลงดวย
ประการฉะนี้

ศูนยกลางการคนควาทดลองวิจัยเกี่ยวกับปรมาณูที่สํ าคัญ แหลงที่สอง คือ  
โคเปนฮาเกน เดนมารก ซ่ึงศาสตราจารยนีลส บอร (Niels Bohr) เปนกํ าลังสํ าคัญ และแหลงที่สาม
ไดแก นครกอตติงเยน (Gottingen) ประเทศเยอรมนี ซ่ึงผูเขียนบรรยายละเอียดลออเปนพิเศษ 
เนื่องจากเปนแหลงผลิตนักนิวเคลียรฟสิกซที่สํ าคัญที่สุด ภายหลังผลิตผลของกอตติงเยนไดเปน
กํ าลังสํ าคัญในโครงการปรมาณู ทั้งของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาในระหวางสงครามโลก 
คร้ังที่สอง ในจํ านวนนี้ไดรวมโรเบิรต ออปเพนไฮเมอร (Robert Oppenheimer) อยูดวย

เมื่อฮิตเลอรเถลิงอํ านาจบนเวทีการเมืองของเยอรมนี นักวิทยาศาสตรเชื้อสายยิว
และเชื้อชาติอ่ืนๆที่ทํ างานอยูในประเทศนั้นตางอพยพไปอยูประเทศอื่น และจํ านวนไมนอยมุงสู
สหรัฐอเมริกา ลีโอ ซีลารด (Leo Szilard) นักฟสิกซหนุมชาวฮงัการเีปนคนหนึ่งในจํ านวนนั้น   
ซีลารดตระหนักดีวา ไมชาไมนานนัก คงมีการคนพบพลังงานอะตอม ทั้งเกรงวาจะมีการใชส่ิง 
ทีค่นพบนี้ในทางที่ผิดดวยแรงผลักดันของนักการเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผานมานี้ นักวิทยาศาสตร
ทั้งหลายตางใจกวาง ไมปดบังผลการทดลองของกันและกัน ไมวานักวิทยาศาสตรเหลานี้จะอาศัย 
อยูในประเทศที่มีอุดมการณทางการเมืองตางกันอยางไร และไมวาประเทศที่ตนอาศัยอยูจะเปนอริ
ทางการเมืองกับประเทศอื่นๆหรือไม เหตุฉะนี้ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจึงเกิดขึ้นตลอด 
ระยะเวลาแหงความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศขณะนั้น แนวการปฏิบัติเชนนี้ทํ าให 
ซีลารดมองเห็นอันตรายที่จะเกิดแกมนุษยชาติ หากสิ่งที่คนพบเปนดาบสองคมเยี่ยงพลังงานปรมาณู 
และนักการเมืองใจทมิฬมุงใชไปในการทํ าลายยิ่งกวาการสรางสรรค ซีลารดกับผูที่มีความเห็น 
สอดคลองกันกลุมหนึ่งจึงเสนอใหนักนิวเคลียรฟสิกซมีการควบคุมตนเอง ผลการทดลองใด 
ที่จะเปนอันตรายแกมนุษยชาติก็อยาไดนํ าออกตีพิมพเผยแพร ขอเสนอของซีลารดไดรับการ 
คัดคานจากนักวิทยาศาสตรที่เห็นแกความกาวหนาทางวิชาการเปนอันมาก เวลานั้นในเยอรมนี  
ออตโต ฮาหน (Otto Hahn) ไดคนพบ nuclear  fission โดยทํ าการทดลองตอเนื่องจากผลการทดลอง
ของมาดามไอรีนโจเลียต-คูรี (Irene Juliot-Curie) ซ่ึงน ําออกตีพิมพกอนหนานั้นไมนาน  นักฟสิกซ
ตางตระหนักดีวา หากมีการคนพบปฏิกิริยาตอเนื่องของนิวเคลียรเมื่อใด ประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติจะตองเปลี่ยนโฉมเมื่อนั้น หลายคนภาวนาใหไมมีปรากฏการณเชนนั้น แตทายที่สุด 
เฟรเดอริก โจเลียต-คูรี ก็คนพบจนได โจเลียต-คูรีมอบหมายใหผูชวยคนสนิทคนหนึ่งนํ าผล 
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การทดลองไปตีพิมพในนิตยสาร Nature ในองักฤษดวยตนเอง ดวยตองการจะใหไดช่ือวาตนเปน
คนแรกที่คนพบสิ่งนี้  แมจะไดรับจดหมายจากซีลารดใหมีการควบคุมตนเองอยางไรก็ไมแยแส

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น มีนักนิวเคลียรฟสิกซที่สํ าคัญหลายคนไมได
อพยพออกนอกประเทศเยอรมนี นอกจากศาสตราจารยฮาหน ก็มีศาสตราจารยเวอรเนอร              
ไฮเซนเบิกรก (Werner Heisenberg)  คารล ฟรีดดริช ฟอน ไวแซกเกอร (Carl Friedrich von 
Weizsacker) และฟริตซ ฮูเตอรแมนส (Fritz1 Houtermans) ความรูความสามารถของนักฟสิกซ 
เหลานี้กอใหเกิดความหวาดระแวงในหมูนักฟสิกซคายสัมพันธมิตรวา ฮิตเลอรอาจจะใชคนเหลานี้
ทดลองสรางระเบิดปรมาณู เสยีงโจษจันเชนนี้ยังผลใหซีลารดมีความเห็นวา ประเทศสัมพันธมิตร
ควรจะเริ่มทดลองสรางระเบิดปรมาณูเพื่อเปนอาวุธปองกันตนเอง (Preventive measure) เวลานั้น
อิทธิพลของซีลารดในสหรัฐอเมริกามีไมมาก จึงจํ าตองชักชวนอัลเบิรต ไอนสไตนมารวมเซ็น
หนังสือถึงประธานาธิบดีรูสเวลท โดยมอบให ดร.อเล็กซานเดอร สักส (Alexander Sachs) ทีป่รึกษา
ทางเศรษฐกิจสวนตัวของประธานาธิบดีอเมริกันเปนผูนํ าไปให ภารกิจในระหวางสงครามของ
ประธานาธิบดีอเมริกันนั้นมีเปนอันมาก จึงไมสูสนใจขอเสนอนี้ จนทายที่สุด สักสตองยกตัวอยาง
เร่ืองที่เลากันวา นโปเลยีนไมอาจพิชิตเกาะอังกฤษ เพราะไมเชื่อฟูลตนัวา จะสามารถสรางเรือไอนํ้ า
ไปบุกอังกฤษได นั่นแหละโครงการปรมาณูในสหรัฐฯจึงเกิดขึ้น นักฟสิกซที่อพยพไปจากยุโรป 
กลายเปนสมบัติอันหาคามิได ตองสงสายลับคอยเฝาแหน ขณะเดียวกัน ก็ยังไมแนใจวา นักฟสิกซ
เหลานี้จะมีใจปฏิพัทธิ์ตอฝายสัมพันธมิตรอยางแทจริง จึงมีการสอดสองตรวจตราพฤติการณตางๆ 
แมแตโรเบิรต ออปเพนไฮเมอร ชาวอเมริกันแทๆ ก็เกือบจะไมไดรับเลือกเปนผูอํ านวยการศูนย 
การทดลองที่ลอส อลามอส (Los Alamos) เทก็ซัส เพียงเพราะออปเพนไฮเมอรเคยมีกิจกรรมเกี่ยว
กบัพวกหัวเอียงซาย

อยางไรก็ตาม เมื่อสัมพันธมิตรบุกเยอรมน ีจึงไดคนพบวา การทดลองสรางระเบิด
ปรมาณูของฝายอักษะมิไดรุดหนามากเทาที่คาดคิดไว ผูเขียนไดใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้ 
(หนา 88) ประการที่หนึ่ง การเนรเทศนักฟสิกซคนสํ าคัญๆ ออกนอกประเทศ นับเปนปจจัยสํ าคัญ 
ที่ทํ าใหการทดลองไมรุดหนาเทาที่ควร ประการที่สอง การดํ าเนินการดานการวิจัยเพื่อมุงผล 
ทางสงครามโดยนาซีนั้นคอนขางเละเทะ ทั้งรัฐบาลก็มิไดใหความสํ าคัญแกงานประเภทนี้มากนัก 
ประการที่สาม เครื่องมือทดลองที่ใชในโครงการอันซับซอนนี้ก็ขาดแคลน และประการที่ส่ี  
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยเกี่ยวกับอะตอมชาวเยอรมันตางมีความเห็นสวนตัววา โครงการนี้นาจะ           
ลมเหลวมากกวาสํ าเร็จ ผูเขียนกลาววา หากฮิตเลอรใหความสนใจโครงการนี้มากพอสมควรแลว      
ฮูเตอรแมนสคงสามารถสรางระเบิดปรมาณูไดกอนฝายสัมพันธมิตรเสียอีก ผูเขียนเชื่อวา นักฟสิกซ
คนสํ าคัญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไฮเซนเบิรกกับไวแซกเกอรมีสวนอยางมากในการ‘เตะถวง’           
โครงการปรมาณูของฮิตเลอร ดวยการพยายามดึงความสนใจของผูนํ าทางทหารของเยอรมนีไปทาง
ดานอื่น และจากปากคํ าของนักฟสิกซทั้งสองตางกลาววา ในหมูนักฟสิกซดวยกันตางรูความนี้ 
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เปนนัย การที่เขาเหลานั้นยอมตนเปนพวกนาซี ก็เพียงเพื่อหาทางปองกันมิใหฮิตเลอรใชพลังงาน
ปรมาณูไปในทางที่ผิดเทานั้น อยางไรก็ตาม บรรดานักฟสิกซที่อพยพออกนอกประเทศตางมอง
พวกทีย่งัคงอยูในประเทศไปในทางไมดี แมคํ าบอกเลาขางตนนี้ก็นาสงสัยวาจะเชื่อถือไดเพียงใด

ในสหรัฐอมริกา เมื่อการสรางอาวุธปรมาณูสํ าเร็จลง บรรดานักวิทยาศาสตร 
ที่มีสวนรวมในการประดิษฐอาวุธอันเลวรายนี้ยังคงหลงเชื่อวา อาวุธนี้มีเพื่อปองกันตนเอง แตใน
บรรดาหมูทหารตางมีทัศนคติวา เมื่อสรางอาวุธขึ้นแลวก็ตองนํ าออกใช เพราะฉะนั้นจึงไมนา
ประหลาดใจที่มีการวางแผนนํ าระเบิดปรมาณูไปทิ้งญี่ปุน เมืองที่เลือกทิ้งตามแผนการขั้นแรกก็มี   
ฮิโรชิมา โกกุรา นกาตา และเกียวโต ตอมาเกยีวโตถูกตัดออกจากแผน เนื่องจากศาสตราจารยเอ็ดวิน 
โอ. ไรสเชาเออร (Edwin O. Reischauer) ผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน และเปนผูรักศิลปวัฒน-
ธรรม ไดขอรองนายสติมปสัน (Stimpson) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสงคราม ตามความทรงจํ า
ของกรรมการคนหนึ่ง (Arthur H. Compton) ในคณะกรรมการพิจารณาการทิ้งระเบิดปรมาณู 
ลูกแรก ปรากฏวา การประชุมของคณะกรรมการดังกลาวมุงแตพิจารณาวาควรจะทิ้งระบิดอยางไร 
มิไดพิจารณาวาควรจะทิ้งระเบิดนั้นหรือไม ความสํ าเร็จในการทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรก 
ในทะเลทรายแหงหนึ่งในสหรัฐฯ ยังความปติแกคนเหลานี้ จนลืมคํ านึงถึงความเปนมนุษย 
ประธานาธิบดีทรูแมน ซ่ึงเพิ่งเขารับตํ าแหนงและเพิ่งรับทราบเกี่ยวกับโครงการปรมาณู ก็ใหรูสึก
ตืน่เตน ความสํ านึกในความเปนมหาอํ านาจของตนจึงผลักดันใหเกิดการทิ้งระเบิดปรมาณูคร้ังแรกที่
เมืองฮิโรชิมา แมวาทางฝายญี่ปุนจะไดเพียรพยายามติดตอเจรจาสงบศึก โดยผานทางประเทศ                  
สวิตเซอรแลนดก็ดี หรือสหภาพโซเวียตก็ดี ความพยายามเหลานี้ตองลมเหลว เพียงเพราะการมี
อาวธุปรมาณทูํ าใหสหรัฐฯไมเห็นความจํ าเปนในการเจรจาสงบศึกแตประการใด เหตุผลอีกประการ
หนึง่ที่ทํ าใหการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮโิรชิมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได กค็อื โครงการปรมาณูไดใช
จายเงินของประชาชนเปนอันมาก นักการเมืองใจทมิฬทั้งหลายยอมตองการใหมีผลงานไปอวดกับ
ประชาชน อีกประการหนึ่ง ขาวคราวการรบที่ญ่ีปุนขณะนั้นปรากฏวา ทหารอเมริกันตองลมตาย
เปนอนัมาก ดวยทหารญี่ปุนพลีชีพสูอยางไมเห็นแกชีวิต ขอถกเถียงที่วา ขาศึกตายนับหมื่นนับแสน
ดีกวาทหารของตนตองลมตายหรือบาดเจ็บแมแตเพียงคนเดียวจึงปรากฏแพรหลายและมีสวน 
ผลักดนัใหเห็นวา การทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮโิรชิมาเปนสิ่งดีงาม ถาหากเรามองยอนไปในตอนตน
ของสงคราม ฮิตเลอรก็ใชเหตุผลทํ านองเดียวกันนี้ในการทิ้งระเบิดประเทศเนเธอรแลนด ปญห 
ามีอยูวา การทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดจริงหรือ แมแตนายทหาร
อเมริกันคนหนึ่ง ซ่ึงมีสวนรบในญี่ปุน ยังใหความเปนวา ญ่ีปุนในเวลานั้นยํ่ าแยเต็มทน อาหาร 
การกนิขาดแคลน ทั้งทหารอเมริกันก็ปดลอมไวเกือบหมด หากการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมา
เปนหนทางที่ดีที่สุดในการยุติสงคราม ก็ยังดูไมมีเหตุผลวา ทํ าไมจึงตองทิ้งระเบิดมหาประลัยที่เมือง
นางาซากอีิก เพราะเหตุการณที่เมืองฮโิรชิมาก็เพียงพอแกการอวดอิทธิฤทธิ์แลว



175

บดันี ้กาลเวลาไดพิสูจนใหเห็นจริงตามรายงานของศาสตราจารยเจมส แฟรงกและ
นักฟสิกซเรืองนามอีกหกนาย ซ่ึงรวมซีลารดอยูดวย (Franck Report)แลววา การปองกันอาวุธ
ปรมาณูนั้นไมอาจกระทํ าใหดวยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร การควบคุมการสรางอาวุธดวย 
การใหความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเทานั้นที่เปนระบบปองกันอาวุธปรมาณูที่ดีที่สุด และบัดนี้
มหาอํ านาจทั้งหลายตางยอมทํ าขอตกลงลดการสรางอาวุธปรมาณู แตถาหากมองยอนไปในระยะ
เวลาที่ฮิโรชิมาและนางาซากิถูกถลมใหมๆ นายทหารอเมริกันคนสํ าคัญซึ่งมีสวนรวมในโครงการ
ปรมาณู (Leslie R. Grover) ถึงกบัส ํารากวา ตอไปนี้สหรัฐฯ จะเปนมหาอํ านาจที่ยิ่งใหญเพียง 
ชาตเิดยีว เพราะจะไมมีชาติใดสามารถสรางระเบิดปรมาณูไดในระยะเวลา 20-30 ปนี้
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ระเบิดปรมาณูกับสงครามโลกครั้งที่สอง∗

 เมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) และเมืองนางาซากิ (Nagasaki) ถูกถลมดวยระเบิด
ปรมาณูเมื่อ 50 ปที่แลว เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม 2488 ตามลํ าดับ

ผูคนลมตายเรือนแสน ทั้งชาวญี่ปุนและชาวตางชาติ รวมทั้งทหารอเมริกันที่ถูกจับ
เปนเชลยดวย ความรายกาจของระเบิดปรมาณูเปนเรื่องที่เกินกวาความคาดหมายของมนุษย บัดนี้ 
แมเวลาจะลวงเลยมากวาครึ่งศตวรรษ ผูคนจํ านวนไมนอยตองทุกขทรมานจากบาดแผลทั้งทางกาย
และใจจากระเบิดครั้งนั้น บาดแผลเหลานี้ฝงรากลึกเกินกวาจะเยียวยาได ทุกปยังคงมีผูตายดวย 
บาดแผลดังกลาวนี้

สงครามเกิดขึ้นจากความหื่นกระหายอํ านาจของนักการเมือง ประชาชนกลาย 
เปนเบี้ยหมากรุกที่ถูกลากจูงใหกระทํ าการตางๆ  ในนามของ ‘ความรักชาติ’ ผูคนที่ไมรูจักมักคุนกัน 
ไมเคยมีเร่ืองบาดหมางหรือเกลียดชังกันกลับมาเขนฆาซึ่งกันและกัน เพียงเพื่อ ‘ความรักชาติ’ ที่ถูก
ปลุกกระแสใหเกิดขึ้น

เมือ่สงครามอุบัติขึ้น ชาติมหาอํ านาจตางแขงกันพัฒนาอาวุธ ไมวาจะเปนเยอรมนี 
ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่ยุโรปกลายเปนสมรภูมิที่มีการรบพุงอันดุเดือด บรรดานักวิทยา
ศาสตรชาติยุโรปจึงอพยพไปรวมวิจัยและพัฒนาอาวุธกับนักวิทยาศาสตรอเมริกันภายใตความตกลง
ระหวางชาติพันธมิตร เมื่อนักฟสิกซเยอรมันแหง Kaiser Wilhelm Institute ในนครเบอรลินประสบ
ความสํ าเร็จในการแยกอะตอมของยูเรเนียมในป 2481 บรรดานักวิทยาศาสตรชาติพันธมิตร 
ตางตระหนักดีวา การผลิตอาวุธประมาณอยูในวิสัยที่เปนไปได และเกรงกลัววา ฮิตเลอรจะกลาย
เปนจาวโลก หากเยอรมนปีระสบความสํ าเร็จในการผลิตอาวุธปรมาณูกอนชาติอ่ืน นักวิทยาศาสตร
ชาติพันธมิตรจึงเริ่มผลักดันใหผูนํ าอเมริกันสนใจในดานการวิจัยและการพัฒนาอาวุธปรมาณู  
การผลักดันในขั้นแรกไรประสิทธิพล แตดวยอิทธิฤทธิ์ของจดหมายลงวันที่ 2 สิงหาคม 2482  
ที่ศาสตราจารย อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) แหงมหาวิทยาลัยพรินสตัน เขียนถึง
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต โครงการปรมาณูที่มีช่ือวา Manhattan Project จงถือกํ าเนิดขึ้น

โครงการแมนฮัตตันมีพนักงานประมาณ 200,000 คน กระจัดกระจายตามหอง
ทดลองศูนยปฏิบัติการและโรงงานรวม 37 แหง ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000 ลานเหรียญ
อเมรกิัน หรือเทียบเทา 26,000 ลานดอลลารตามราคาปจจุบัน โดยมีนายพลจัตวาเลสลี่ โกรฟส 
(Leslie R. Groves) เปนผูอํ านวยการ ศูนยปฏิบัติการสํ าคัญที่มีบทบาทในการสรางระเบิดปรมาณู  

                                                       
∗ ตีพิมพครั้งแรกในผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2538
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ในเวลาตอมาอยูที่เมืองลอสอลามอส  (Los Alamos) โดยมีโรเบิรต ออปเปนไฮเมอร (J. Robert 
Oppenheimer) เปนหัวหนาทีม

สหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จในการผลิตอาวุธปรมาณูกอนชาติอ่ืนๆ มิใชเปน
เพราะรฐับาลอเมริกันไดทุมทรัพยากรในดานการวิจัยและการพัฒนาดานนี้อยางเต็มที่เทานั้น หากยัง
เปนเพราะสหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จในการดูดดึงสมองของโลกไปทํ างานรวมกันอีกดวย 
การเถลิงอํ านาจของฮิตเลอร การขยายตัวของลัทธินาซี และการกอเกิดของสงครามโลกครั้งที่สอง  
มีสวนขับดันนักวิทยาศาสตรจํ านวนมากออกไปจากยุโรป และอพยพไปสูสหรัฐอเมริกา อาทิเชน 
นีลส บอร (Niels Bohr  เดนมารก รางวัลโนเบลสาขาฟสิกซป 2465) เอ็ดเวิรด เทลเลอร (Edward 
Teller  ฮังการี บิดาแหงระเบิดไฮโดรเจน) ยูยีน วกิเนอร (Eugene P.Wigner ฮังการี รางวัลโนเบล
สาขาฟสิกซป 2506) เอมมิลิโอ เซเกรอ (Emilio Segre  อิตาลี รางวัลโนเบลสาขาฟสิกซป 2502) 
เจมส แฟรงก (James Franck  เยอรมัน รางวัลโนเบลสาขาฟสิกซป 2468) เปนตน ดวยเหตุดังนี้เอง 
พรมแดนแหงความรูดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งฟสิกซ จึงขยายออกไปอยางกวางขวาง

แทที่จริงแลว เยอรมนีอยูในฐานะที่จะพัฒนาอาวุธปรมาณูไดไมแพสหรัฐอเมริกา 
ในเมื่อเยอรมนีมีนักฟสิกซช้ันนํ า ดังเชนคารล ฟรีดดริช ฟอน ไวสแซกเกอร (Carl Friedrich Von 
Weizsacher) และเวอรเนอร ไฮเซนเบิรก (Werner Heisenberg) แตเปนเพราะบรรยากาศทางการ
เมืองที่ไมมีศานติสุข เนื่องจากมีการปลุกระดมทางการเมืองอยูตลอดเวลา การบริหารการวิจัย 
และการพัฒนาที่ไรประสิทธิภาพ และความไมไววางใจฮิตเลอร มีสวนทํ าใหนักวิทยาศาสตร
เยอรมันใน Uranium Project ‘เตะถวง’ การวิจัย

ในกรณีของญี่ปุน ศักยภาพในการวิจัยดานฟสิกซมิอาจเทียบกับสหรัฐอเมริกา 
และเยอรมนีได ความไมสมบูรณของหองทดลอง และการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งแรยูเรเนียม ทํ าใหการวิจัยและการพัฒนาอาวุธปรมาณูของญี่ปุนไมกาวหนาเทาที่ควร  
แมญ่ีปุนจะมีนักฟสิกซดังเชนศาสตราจารยโยชิโอะ นิชินา (Yoshio Nishina) ซ่ึงเคยเปนผูชวยของ
นีลส บอรในเดนมารกในทศวรรษ 2460 แตการที่ญ่ีปุนไมสามารถหาแหลงยูเรเนียมได ทํ าใหญ่ีปุน
ถูกมัดมือชก แมเมื่อฮิโรชิมาถูกระเบิดปรมาณูถลมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2488 ผูนํ ากองทัพญ่ีปุน 
ไดขอใหศาสตราจารยนิชินาผลิตระเบิดปรมาณูภายใน 6 เดือน เพื่อสูกับสหรัฐอเมริกา โดยหวังวา 
ในชวงเวลา 6 เดือนนั้น กองทัพญ่ีปุนจะสามารถยันกองทัพฝายสัมพันธมิตรไวได แตเมื่อไมมี 
แรยเูรเนียม ญ่ีปุนก็ไดแตสรางวิมานในอากาศ

มหาวิทยาลัยเกียวโตเปนศูนยการวิจัยปรมาณูของญี่ปุนในระหวางสงครามโลก
คร้ังทีส่อง โดยมีนักวิจัยเพียงประมาณ 50 คน ศาสตราจารยทัตสุซาบุโระ ซูซูกิ (Tatsusaburo 
Suzuki) ซ่ึงเวลานี้ (2538) อายุ 83 ป เปดเผยวา ในระหวางสงคราม สมาชิกราชวงศญ่ีปุนเยือน 
ศนูยวจิยัดังกลาวนี้เปนครั้งคราว เพื่อติดตามความกาวหนา (The Nation. July 20, 1995)
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เยอรมนีไมมีปญหาการขาดแคลนแรยูเรเนียม เพราะยึดเช็คโกสโลวาเกีย ซ่ึงเปน
แหลงแรยูเรเนียมที่สํ าคัญไวได แหลงสํ าคัญอื่นๆอยูในคานาดาและคองโกอันเปนอาณานิคมของ
เบลเยี่ยม รัฐบาลรูสเวลตดวยคํ าแนะนํ าของไอนสไตนไดดํ าเนินการแสวงหาและสะสมแรยูเรเนียม
พอเพียงแกการพัฒนาอาวุธปรมาณู

จดหมายของไอนสไตนที่เขียนถึงประธานาธิบดีรูสเวลต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2482 เกดิจากการผลักดันของนักฟสิกซอยางนอย 3 นาย คือ ลีโอ ซิลารด (Leo Szilard) เอ็ดเวิรด 
เทลเลอร (Edward Teller) และยูยีน วกิเนอร (Eugene Wigner) นักฟสิกซคนสํ าคัญเหลานี้มีบทบาท
ในการวิจัยดานปรมาณู ซ่ึงมีผลอยางสํ าคัญตอการสรางระเบิดปรมาณูในเวลาตอมา การผลักดันให
ประธานาธิบดีรูสเวลตกํ าหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาอาวุธปรมาณูในขั้นตนนั้น ก็เพื่อเปน
มาตรการปองปรามมิใหเยอรมนีทิ้งหางฝายสัมพันธมิตรในเรื่องนี้ แตเมื่อเปนที่แนชัดวา การผลิต
อาวุธปรมาณูมิไดไกลเกินเอื้อม นักฟสิกซบางคนพยายามรณรงคมิใหเผยแพรผลงานวิจัย  
เพราะเกรงวาจะเปนตัวเรงในการผลิตอาวุธปรมาณู ซ่ึงจะนํ ามาซึ่งหายนภัยสูมนุษยโลก แตการ
รณรงคในเรื่องนี้ขัดตอจารีตในชุมชนวิชาการ จึงไมประสบผล

คร้ันเปนที่แนชัดวา สหรัฐอเมริกาเปนชาติแรกที่ผลิตอาวุธปรมาณูได ชุมชน 
นักวิทยาศาตรในสหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวเพื่อขอใหรัฐบาลอเมริกันระงับการทิ้งระเบิด
ปรมาณญ่ีูปุน ขอเสนอแนวหนึ่งก็คือ ใหนํ าระเบิดปรมาณูไปทิ้งในสถานที่ที่ปราศจากผูคน เพื่อให
นานาชาติไดเห็นถึงความรายแรงของอาวุธชนิดนี้ โดยหวังวาญี่ปุ นจะยอมประกาศวางอาวุธ  
การเคลื่อนไหวครั้งสํ าคัญไดแก การยื่นขอเสนอของนักวิทยาศาสตรคนสํ าคัญแหงมหาวิทยาลัย 
ชิคาโกรวม 7 คน ซ่ึงนํ าโดยศาสตราจารยเจมส แฟรงก (James Franck) ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สงครามในเดือนมิถุนายน 2488 บันทึกนี้รูจักกันในเวลาตอมาวา Franck Report แตการรณรงคของ
นกัวิทยาศาสตรเหลานี้ไรผล

ในหมูผูนํ าอเมริกัน มีเพียงสวนนอยที่อยูในสาย ‘พิราบ’ สวนใหญอยูในสาย 
‘เหยี่ยว’ นบัตั้งแตประธานาธิบดีแฮรร่ี ทรูแมน (Harry S.Truman) เจมส ไบรนส (James F.Byrnes)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และพลจัตวาเลสลี่ โกรฟส ผูอํ านวยการโครงการ 
แมนฮัตตัน จอหน แมกคลอย (John McCloy) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสงคราม นับเปน 
สายพริาบเต็มตัว แมกคลอยไมตองการใหสหรัฐอเมริกาใชอาวุธปรมาณูในการทํ าลายลางญี่ปุน แต
ใชเปนเครื่องมือตอรองใหญ่ีปุนยอมแพ โดยใหคงไวซ่ึงสถาบันจักรพรรดิ เฮนรี่ สติมสัน (Henry L. 
Stimson) รัฐมนตรวีาการกระทรวงสงครามมีความเห็นคลอยตามผูชวยของตนเอง แตเนื่องจากเปน
เสยีงโดดเดี่ยวในคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมีปญหาสุขภาพ จึงไมสามารถมีบทบาทในการชี้นํ าได

ภายหลังจากที่ศูนยการวิจัย ณ เมืองลอสอลามอสประสบความสํ าเร็จในการ
ทดลองระเบดิปรมาณูในทะเลทรายในมลรัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2488 กระแสเหยี่ยว
ยิง่ขึ้นสูงไปอีก ประธานาธิบดีทรูแมนลํ าพองในอํ านาจ จนนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอรชิล แหง
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อังกฤษสังเกตเห็น เมื่อประชุมรวมกบัสตาลิน ณ เมืองปอตสดมัในชวงเวลาเดียวกันนั้น เมื่อญ่ีปุน 
ไมยอมจํ านนตามคํ าประกาศแหงเมืองปอตสดัม (Potsdam Declaration) ประธานาธิบดีทรูแมน 
ลงนามในคํ าสั่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2488 ใหทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮโิรชิมาโดยเร็ว และแลว
เครื่องบินชื่อ Ecola Gay ภายใตการบังคับการของพันเอกพอล ทบิเบตส (Paul Tibbets) ก็หยอน 
Little Boy หรือ Thin Man (ช่ือเลนของระเบิดปรมาณู) ลงสูเมืองฮโิรชิมาในเชาวันที่ 6 สิงหาคม 
2488

นักประวัติศาสตรสมัยใหมจํ านวนไมนอยมีความเห็นวา การทิ้งระเบิดปรมาณู 
เปนเรื่องไมจํ าเปน เพราะเวลานั้น ญ่ีปุนบอบชํ้ าจากการสงครามเปนอันมาก ฝูงบินจากกองทัพ
อากาศที่ 20 ภายใตการบังคับบัญชาของนายพลเคอรติส เลอเมย (Curtis LeMay) ทิง้ระเบิดเมือง
สํ าคัญๆ ของญี่ปุนตั้งแตเดือนมีนาคม 2488 จนเมื่อถึงคราวเลือกเมืองสํ าหรับทิ้งระเบิดปรมาณู 
เกือบไมมีเมืองสํ าคัญเหลือใหเลือก จนในชั้นแรกเกยีวโตอยูในขายเมืองเปาหมาย หากแตดวยการ
คัดคานของศาสตราจารยเอ็ดวิน ไรสเชาเออร (Edwin O. Reischauer) และนายเฮนรี่ สติมสัน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสงคราม เกยีวโตจึงรอดพนจากระเบิดปรมาณู

นักการทูตญี่ปุ นหลายตอหลายคนในฐานะปจเจกบุคคลพยายามหาทางสงบศึก 
จักรพรรดิญ่ีปุนถึงกับสงตัวแทนไปมอสโคว เพื่อใหสหภาพโซเวียตเปนคนกลางในการเจรจา 
สงบศกึ แตความคืบหนาในเรื่องเหลานี้เปนไปอยางเชื่องชา ในหมูผูนํ าญี่ปุนเอง ฝายทหารยอมตาย
มากกวาที่จะยอมแพ ฝูงบินกามิกาเซทํ าลายชีวิตทหารอเมริกันเปนจํ านวนมาก และนี่เองที่ 
สายเหยี่ยวในสหรัฐอเมริกาใชเปนขออางวา จํ าเปนตองทิ้งระเบิดปรมาณู เพื่อรักษาชีวิตทหาร 
ฝายสัมพนัธมติร ไมเพียงแตสัญญาณการยอมจํ านนของฝายญี่ปุนไมชัดเจนเทานั้น หากทหารญี่ปุน
ยงัสูชนิดหลังชนฝาอีกดวย

ประชาชนชาวอเมริกันไมเคยลวงรูถึงมหนัตภยัของระเบิดปรมาณู จวบจนกระทั่ง
จอหน เฮอรเซย (John Hersey) รายงานเรื่องราวของผูรอดตายจากระเบิดเมืองฮโิรชิมา จํ านวน 6 ราย 
ในนิตยสาร The New Yorker ฉบับเดือนสิงหาคม 2489

นักวิทยาศาสตรที่รวมผลิตระเบิดปรมาณูในโครงการแมนฮัตตันหลายตอหลายคน
เศราสลดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น บางคนกลายเปนนักรณรงคเพื่อสันติภาพในภายหลัง แตเราไมเคย
ไดยินเสียงเปลงแสดงความเสียใจจากปากนายพลโกรฟส ผูอํ านวยการโครงการแมนฮัตตัน และ
ประธานาธิบดีทรูแมน ผูซ่ึงใหสัมภาษณในป 2508 วา ‘I’d do it again’



180

Balkanization∗

เมื่อผมอานพบคํ าวา Balkanization หลายปที่แลว ผมมิไดเฉลียวใจวา คํ านี้ 
มีความหมายเฉพาะ ในเวลานั้น สมองสั่งการใหแปลวา บอลคณานุวัตร หรือการอนุวัตรตาม 
คาบสมุทรบอลขาน แตผมก็มิไดตั้งคํ าถามวา  เหตใุดจึงตองอนุวัตรตามคาบสมุทรบอลขานดวย

เมื่อผมพบหนังสือช่ือ The Balkanization of the West (London : Routledge, 1994) 
ซ่ึงแตงโดย Stjepan G. Mestrovic ศาสตราจารยวิชาสังคมวิทยาแหง Texas A & M University
สมองสั่งการใหผมแปลวา บอลคณานุวัตรของตะวันตก โดยทีผ่มมิไดตั้งคํ าถามวา เหตุใดตะวันตก
จึงตองอนุวัตรตามคาบสมุทรบอลขานดวย

เมื่อผมอานบทนํ าเรื่อง “Racial Balkanization at Cornell” ในหนังสือพิมพ The 
Asian Wall Street Journal (July 26, 1995) หวัใจของผมเริ่มไมไววางใจสมองของตนเอง บทนํ า        
ดังกลาวกลาวถึงระบบหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคอรแนลที่มีการแบงแยกผิวและเชื้อชาติ 
โดยชัดเจน กลาวคือ มีหอพักสํ าหรับนักศึกษาผิวดํ า หอพักสํ าหรับนักศึกษาเชื้อสายสเปน และ 
หอพกัส ําหรับนกัศึกษาพื้นเมือง นักศึกษาที่เปนชนกลุมนอยอยูในหอพักดานเหนือ นักศึกษาผิวขาว
อยูในหอพักดานตะวันตก มหาวิทยาลัยคอรแนลกํ าลังถูกมลรัฐนิวยอรกเลนงานในขอหาละเมิด 
Civil Rights Act of 1964

แตเหตุใดหนังสือพิมพ The Asian Wall Street Journal  ฉบบัดังกลาว จึงใชคํ าวา 
Racial Balkanization? ผมตอบคํ าถามนี้ไมได และเริ่มแนใจวา ‘บอลคณานุวัตร’ เปนคํ าแปลที่ผิด 
ถึงจดุนี้ ผมจึงตองเสียเวลาคนควาเพื่อใหขอสงสัยหมดไป

จากการประมวลคํ าอธิบายจาก Oxford English Dictionary คํ าวา Balkanization
นบัเปนค ําคอนขางใหม เพราะถือกํ าเนิดระหวาง ค.ศ. 1900-1929 หมายถึงกระบวนการแบงแยกดิน
แดนออกเปนรัฐเล็กรัฐนอยหลายรัฐ โดยที่เปนปรปกษตอกันดวย ทั้งนี้ไมตองสงสัยเลยวา คํ าคํ านี้มี
ภมูหิลังทางประวัติศาสตรจากการแบงแยกดินแดนในคาบสมุทรบอลขาน

หนังสือบางเลมกลาววา Balkanization เปนนโยบายที่รัสเซียที่ตอดินแดนในคาบ
สมทุรบอลขานในปลายคริสศตวรรษที่ 19 เพราะตองการใหดินแดนดังกลาวแตกเปนรัฐเล็กรัฐนอย
ที่มีความระแวงซึ่งกันและกัน Balkanization จึงมิไดมีความหมายแตกตางจาก‘แบงแยกและ 
ปกครอง’ (Divide and rule)

                                                       
∗ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 22 กันยายน 2538
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กระบวนการแบงแยกดินแดนในคาบสมุทรบอลขานเปนรัฐเล็กรัฐนอยเร่ิมปรากฏ
เมื่อเกิดสงครามบอลขานครั้งแรกในป 2455 โดยรัสเซียเปนผูชักใย ขอเท็จจริงปรากฏวา รัสเซียเปน
คนกลางในการชักนํ าใหบุลกาเรีย (Bulgaria) และเซอรเบีย (Serbia) ทํ าสัญญาพนัธมิตร โดยหวังจะ
แยงชิงดินแดนมาเซโดเนีย (Macedonia) จากเตอรกี กรีซและมอนเตนิโกร (Montenegro) เขารวม
เปนพนัธมิตรดวย ในเดือนตุลาคม 2455 พันธมติรทั้ง 4 ประเทศยกกํ าลังทหารโจมตีเตอรกีและ 
ไดรับชยัชนะโดยงาย ประเทศมหาอํ านาจรวมประชุม ณ นครลอนดอนเพื่อยุติสงคราม โดยเตอรกี
ยอมสละดินแดนในทวีปยุโรป เพื่อกอตั้งประเทศอัลบาเนีย (Albania) ขอตกลงนี้ยังความไมพอใจ
แกเซอรเบียและมอนเตนิโกรอยางยิ่ง

ตอมาเกิดความขัดแยงระหวางบุลกาเรียฝายหนึ่งกับเซอรเบียและกรีซอีกฝายหนึ่ง 
โดยที่บลุกาเรียจับไดวา เซอรเบียและกรีซรวมหวักันแบงปนดินแดนมาเซโดเนยี ในเดือนมิถุนายน 
2456 สงครามบอลขานครั้งที่สองก็เกิดขึ้นเมื่อบุลกาเรียยกพลบุกกรีซและเซอรเบีย แตบุลกาเรียกลับ
ถูกรูมาเนียและเตอรกีโจมตี ทั้งๆที่รูมาเนียและเตอรกีตางก็เปนปรปกษกับกรีซและเซอรเบียดวย  
บุลกาเรียเปนฝายแพสงคราม และตองยอมลงนามในสนธิสัญญากรุงบูคาเรสต (Treaty of 
Bucharest) ในเดือนกรกฎาคม 2456 ตามสนธิสัญญาดังกลาวนี้ บุลกาเรียตองยอมยกดินแดน 
ใน Macedonia และ Thrace ใหแกกรีซและเซอรเบีย และสูญเสียเมือง Dobbrudja แกรูมาเนีย

สงครามบอลขานทั้งสองครั้งนี้ โดยสุทธิแลวเตอรกีและบุลกาเรียเปนฝายสูญเสีย
อาณาจักรเตอรกีจํ ากัดพรมแดนที่เมือง Adrianople และ Contantinople ในขณะที่เซอรเบียและ       
มอนเตนโิกรมดีนิแดนเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว และกรีซกลายเปนมหาอํ านาจในทะเลเอเยียน (Aegean)
เนื่องจากยึดครองเมืองทา Salonika ได สวนอัลบาเนยีกลายเปนประเทศเกิดใหม การจัดระเบียบใหม
ในคาบสมุทรบอลขานในป 2456 มีผลกระทบอันยาวไกล เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง บรรดา
ประเทศที่เปนฝายสูญเสียในสนธิสัญญากรุงบูคาเรสต คือ บุลกาเรียและเตอรกีเขารวมกับเยอรมนี
ในการทํ าสงคราม อีกฝายหนึ่งเขากับฝายสัมพันธมิตร
 Balkanization มิใชกระบวนการปรับตัวตามคาบสมุทรบอลขาน หากแตเปน
กระบวนการแบงแยกดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยที่เปนปรปกษตอกัน โดยที่กระบวนการดังกลาวนี้
เร่ิมตน ณ คาบสมุทรบอลขาน ความขัดแยงและสงครามที่กํ าลังเกิดขึ้นใน Bosnia and Herzegovina 
และดินแดนที่เปนยูโกสลาเวยีในอดีตนับแตป 2534 เปนตนมา มิอาจเขาใจไดโดยถองแท หากไม
เขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตรของคาบสมุทรบอลขาน และหากไมเขาใจ Balkanization  
โดยเฉพาะ

ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง Balkanization กลายเปนนโยบายตางประเทศ
ของสหภาพอัฟริกาใตที่มีตอดินแดนที่เปนรัฐชายขอบ อันไดแก Zimbabwe, Mozambique, Angola, 
Zambia, Botswana, Lesotho และ Swaziland สหภาพอัฟริกาใตตองการใหรัฐชายขอบเหลานี้พึ่งพิง
ตนเองในทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะไดไมเปนปรปกษตอตน
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นบัตั้งแตป 2534 เปนตนมา Balkanization กลับคืนสูคาบสมุทรบอลขานอันเปน
มาตุภูมิ เมื่อเกิดกระบวนการแบงซอยดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยในดินแดนที่เปนยูโกสลาเวียเดิม
กอนหนานี้ เมื่ออาณาจักรโซเวียตลมสลายในป 2532 ก็เกิดขบวนการ Balkanization ในดนิแดน  
ดงักลาวดวย ในปจจุบันขวนการ Balkanization ในดนิแดนที่เปนสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย
เดมิยงัไมจบสิ้น และไมมีทีทาวาจะจบสิ้นดวย

กระบวนการแบงซอยดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยจะยังคงเกิดขึ้นตอไป สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยงผิงอาจแตกเปนเสี่ยง เนื่องจากมีความขัดแยงระหวางชาติ
พันธุสูง อินเดีย ปากีสถาน และอฟักานสิถานก็อยูในสภาพที่ไมแตกตางกัน มิไยตองกลาวถึงอัฟริกา
ทีม่รัีฐประชาชาติใหมผุดขึ้นทุกป แตความขัดแยงระหวางชาติพันธุและความขัดแยงระหวางศาสนา
มิไดจํ ากัดวงเฉพาะอาเซีย อัฟริกา และอเมริกาใต ในยุโรปและอเมริกาเหนือก็มีปญหาลักษณะ       
เดียวกัน

นกัสังคมวิทยาบางทาน ดังเชน Stjepan G. Mestrovic เชือ่วา สังคมตะวันตกก็ตอง
เผชญิกบักระบวนการแบงซอยดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยดวย และนี่เปนสาระสํ าคัญของหนังสือช่ือ 
The Balkanization of the West (1994)

หากบทวิเคราะหนี้ถูกตอง กระบวนการแบงแยกดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยกํ าลัง
แผขยายในขอบเขตทั่วโลก ขอสํ าคัญก็คือ รัฐเล็กรัฐนอยที่ผุดขึ้นใหมมิไดกอเกิดจากขอตกลงที่มี  
พื้นฐานบนมิตรภาพ หากแตถือกํ าเนิดจากความขัดแยง ความเปนปรปกษ และสงคราม 
Balkanization จึงคอยๆ กัดกรอนศานติสุขของโลก และหลอหลอมความเปนปรปกษและความ
หวาดระแวงระหวางประเทศเพื่อนบาน ระเบียบใหมของโลกหลังยุคสงครามเย็นกํ าลังนํ าไปสู
สภาพ ‘นวโลกาจลาจล’ (New World Disorder) ดังบทวิเคราะหของศาสตราจารยเบนเนดิกต         
แอนเดอรสัน (Benedict Anderson)

ณ บัดนี้ Globalization of the Balkanization เปนปรากฏการณที่นักวิชาการพึง      
จับตามอง



ภาคที่หา
สหรัฐอเมริกา
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เมื่อหมอผีครองเมือง :
จาก โจเซฟ แมกคารธี ถึง จอหน แพตตัน เดวีส*

ใครก็ตามที่ไดอานบทละครเรื่อง หมอผีครองเมือง (บริษัทสํ านักพิมพดวงกมล จํ ากัด :
2521) ซ่ึงวัชระ คุปตะเวทินแปลจากเรื่อง The Crucible ของอารเธอร มิลเลอร (Arthur Miller) ก็คงอด    
รูสึกมิไดวา ส่ิงที่ผูเขียนพยายามสื่อสารใหผูอานทราบชางตรงกับสถานการณในเมืองไทยในปจจุบัน 
2521 โดยมิพักตองสงสัย ทั้งผูแปลก็ไดกลาวไวในคํ านํ าวา

“…แกนของบทละครเรื่องนี้ คือ อันตรายจากความเชื่อที่งมงาย ซ่ึงจัดไดวาผูเขียน
ประสบความสํ าเร็จอยางมาก เพราะเมื่ออานเรื่องจบลงแลว ผูอานจะรูสึกทันทีวา การหลงเชื่อในสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งมากจนกลายเปนความงมงายนั้น มีอันตรายอยางใหญหลวง และขอที่นาชมที่สุดก็คือ แกนของ
เร่ืองนี้เปนสิ่งที่ไมตาย กลาวคือ สามารถนํ ามาเปนเครื่องเตือนใจไดทุกยุคทุกสมัย เพราะแมแตใน
ปจจุบันความเชื่อในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนทางดานศาสนา การเมือง ฯลฯ ก็กํ าลังเปนสิ่งที่ทํ าใหผูคน
ฆากันตายเปนประจํ าในทั่วทุกมุมโลก และที่เห็นไดชัดและใกลตัวที่สุด คือในประเทศไทยนี้เอง…”

การเมืองยุค ‘หมอผีครองเมือง’ เปนประวัติศาสตรชวงที่แสนอัปยศของสหรัฐอเมริกา
ในทศวรรษ 2490 เร่ืองของเรื่องเกิดจากความงมงายของฝายขวาจัด ซ่ึงพยายามปลุก ‘ผีคอมมิวนิสต’
และกํ าจัดศัตรูทางการเมืองที่มีความเห็นแตกตางไปจากตน ผลที่เกิดขึ้นก็คือ คนเปนจํ านวนมากที่มี
ความคิดเสรีนิยมถูกคุกคาม ที่เปนขาราชการก็ถูกไลออกจากราชการ และปญหาชนหลายตอหลายคน
ตองอพยพไปอยูตางประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏในบทนํ าของ รัศมี เผาเหลืองทอง ในหนังสือ หมอผี
ครองเมือง นั้นแลว

ตัวการที่สํ าคัญสรางจุดดางพรอยในประวัติศาสตรการเมืองอเมริกันในชวงดังกลาวนี้
ก็คือ โจเซฟ แมกคารธี (Joseph McCarthy, : พ.ศ.2452–2500) สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีปบลีกัน
จากมลรัฐวิสคอนซิน ซ่ึงไดรับเลือกตั้งในป 2489 และดวยเหตุนี้เอง ลัทธิปลุกผีคอมมิวนิสตในสหรัฐ
อเมริกาจึงไดช่ือวา ลัทธิแมกคารธี (McCarthyism) พจนานุกรมการเมืองชื่อ A Dictionary of Politics
ของ Florence Elliot (Penguin, 1969) ไดใหคํ านิยาม “ลัทธิแมกคารธี” ไววา หมายถึง ลัทธิหรือแนว
ความคิดที่แสดงความไรขันติธรรมตอลัทธิเสรีนิยม (Intolerance of liberalism)

                                    
*   ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2521) หนา 90-99
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โจเซฟ แมกคารธี เปนนักการเมืองผูมีความคิดขวาจัด และมีความทะเยอทะยาน
ทางการเมืองอยางมาก ดวยเหตุนี้เอง เมื่อไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในป 2489 แลว แมกคารธี
ก็ไดครุนคิดเกี่ยวกับการเลือกกลยุทธทางการเมืองเพื่อถีบตัวข้ึนไปสูบันไดแหงอํ านาจและตํ าแหนง
ประธานาธิบดี เขาตระหนักดีวา การหาคะแนนเสียงและสรางความนิยมจากประชาชนดวยการโจมตี
ญ่ีปุน ดังที่เขาเคยใชไดผลในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น มิใชวิธีการที่จะทํ าใหไดมาซึ่งอํ านาจ    
แมกคารธีใชเวลาอยูถึง 4 ปในการหาคํ าตอบวา ‘เราจะไปไหนกัน’ และในการเดินอยูบนถนนสาย
ที่ช่ือวา ‘ฉันจึงมาหาความหมาย’ และแลวในเดือนมกราคม ๒๔๙๓ เขาก็พบคํ าตอบ หลังจากที่ได
ปรึกษาหารือกับมิตรสหาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บาทหลวงเอ็ดมันด วอลช (Edmund Walsh) ผูซ่ึง
ใหคํ าแนะนํ าวา “คอมมิวนิสต” จะเปนประเดนที่สามารถใชหาเสียงได และประเด็นนี้นับวันมีแตจะ
ทวีความสํ าคัญมากขึ้นทุกที แมกคารธีรูสึกตื่นเตนกับคํ าแนะนํ าดังกลาวอยางยิ่ง ทั้งเขาเองก็เชื่อวา 
คนที่ทํ างานใหแกรัฐบาลอเมริกันในขณะนั้นจํ านวนมากเลื่อมใสลัทธิคอมมิวนิสต ในเวลานั้น
ลมการเมืองขวาจัดกํ าลังพัดแรง และโรคกลัวคอมมิวนิสตกํ าลังระบาดในสหรัฐอเมริกา เพราะ
ไมเพียงแตสหภาพโซเวียตจะกาวขึ้นมาเปนประเทศอภิมหาอํ านาจเคียงบาเคียงไหลกับสหรัฐอเมริกา
เทานั้น หากทราบวาพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ยังมีชัยชนะเหนือพรรคกกมินตั๋งในประเทศนั้น
อีกดวย แมคารธีจึงตั้งใจวา ‘เราจะฝาขามไป’ ดวยการกระพือโรคกลัวคอมมิวนิสตเพื่อสรางประชานิยม

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2493 แมกคารธีบินไปยังเมืองวีลล่ิง (Wheeling) มลรัฐเวอร-  
จิเนียตะวันตก และกลาวปราศรัย ‘ปลุกผีคอมมิวนิสต’ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ศกเดียวกัน
นั้น โดยมีความตอนหนึ่งวา

“…แมวาขาพเจาจะไมสามารถเสียเวลาระบุช่ือขาราชการกระทรวงตางประเทศ
ผูซ่ึงเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและเปนสายลับตางประเทศไดทั้งหมด แตในขณะนี้ขาพเจาก็มี
รายชื่อบุคคลจํ านวน 205 คน ซ่ึงรัฐมนตรีตางประเทศทราบดีวาเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและเปน
ผูซ่ึงยังคงทํ างานและมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายของกระทรวงการตางประเทศอยูในขณะนี้…”

แมในภายหลังแมกคารธีจะยอมรับวา จํ านวนขาราชการกระทรวงตางประเทศ 205 คน
ที่เขาระบุวาเปนคอมมิวนิสตนั้นมีมากเกินจริง และเขาแกไขรายชื่อโดยลดลงเหลือ 47 คน แตกลับ
เพิ่มขึ้นเปน 80 คนในเวลาตอมาก็ตาม แตขอกลาวหาของเขาก็สรางความตระหนกแกประชาชน
ชาวอเมริกันอยางยิ่ง แมกคารธีฉวยโอกาสหาคะแนนเสียงจากความงมงายของประชาชน เขาเดินทาง
อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ใหสัมภาษณหนังสือพิมพและกลาวปราศรัยอยางไมรูจักหยุดหยอน และ
กลาวหาใครตอใครเปนคอมมิวนิสตอยางไมรูผิดชอบชั่วดี กองคาราวานของแมกคารธีตระเวนไปทั่ว
สหรัฐอเมริกาเพื่อเผยแพรลัทธิแมกคารธี ประดุจหนึ่งกองคาราวานละครสัตวที่ตระเวนไปแสดง
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ยังที่ตางๆ ช่ือของแมกคานรธีดังเปนพลุแตก พรรคเดโมแครตไมกลาจะตอบโตแมกคารธี และไมกลา
แมแตจะชี้ใหเห็นวา ขอกลาวหาของแมกคารธีมีมูลแหงความเปนจริงเพียงใด จะมีก็แตนักการเมือง
และปญญาชนที่มีความคิดเสรีบางคนที่จะลุกขึ้นมาทัดทานแมกคารธี แตเสียงของคนเหลานี้ก็ถูกกระแส
พายุการเมืองพัดกลบเสียโดยสิ้นเชิง พรรครีปบลีกันแสดงความยินดีและยกยองแมกคารธีประดุจหนึ่ง
วีรบุรุษ ยิ่งแมกคารธีกระพือโรคกลัวคอมมิวนิสตมากเพียงใด พรรครีปบลีกันก็ยิ่งไดรับประโยชนมาก
เพียงนั้น

หลังจากที่แมกคารธีกลาวปราศรัยที่เมืองวีลล่ิงไดเพียง 4 เดือนเศษ เกาหลีเหนือ
ก็บุกเกาหลีใต และสงครามเกาหลีก็ปะทุขึ้น สถานการณทางการเมืองประหวางประเทศและภายใน
ประเทศเปนประโยชนตอแมกคารธีอยางยิ่ง การทํ าบัญชีมืดผูที่ถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสตระบาด
ไปทั่ว ทั้งนี้ไมจํ ากัดเฉพาะแตขาราชการกระทรวงตางๆเทานั้น หากยังรวมถึงอาจารยมหาวิทยาลัย 
ปญญาชน นักธุรกิจ นักหนังสือพิมพ ศิลปนนักแสดงอีกดวย แมกคารธีฉลาดพอที่จะกลาวหาใครวาเปน
คอมมิวนิสตดวยการแถลงในคณะอนุกรรมการชุดตางๆที่แตงตั้งโดยรัฐสภา ซ่ึงทํ าใหเขารอดพนจาก
การถูกฟองรองในขอหาหมิ่นประมาท ความพยายามที่จะไตบันไดแหงอํ านาจไปสู ตํ าแหนง
ประธานาธิบดีใกลจะประสบผลสํ าเร็จ แตกระนั้นก็ตาม ปญหาที่แมกคารธีตองเผชิญก็คือ เขายัง 
ไมสามารถกาวเขาไปเปนแกนนํ าของพรรครีปบลิกันได ดวยเหตุนี้ เองแมกคาร ธีจึงพยายาม 
สรางสัมพันธกับโรเบิรต ทาฟต (Robert Taft) และริชารด นิกสัน (Richard Nixon) เพื่อเปนสะพาน 
เชื่อมโยงระหวางเขากับแกนนํ าของพรรค   ดังกลาว จนในที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2493 คณะกรรมการ
กลางของพรรครีปบลิกันไดเสนอรางกฎหมายชื่อ มันดท-นิกสัน ใหมีการจดทะเบียนคนที่เปน
คอมมิวนิสต แมจะมีผูพยายามคัดคานกฎหมายฉบับนี้แตก็ไมสํ าเร็จ เพราะนักการเมืองใหญคํ านึงถึง
อนาคตทางการเมืองของตนยิ่งกวาสิ่งอื่นใด ผูที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงมีบทบาทสํ าคัญทางการ
เมืองในเวลาตอมา มิไดมีเฉพาะแตริชารด นิกสันเทานั้น หากยังรวมถึงจอหน เอฟ. เคนเนอดี้ และ 
ลินดอน บี. จอหนสันอีกดวย สาระสํ าคัญของกฎหมายฉบับนี้ รัศมี เผาเหลืองทอง ไดเลาไวในบทกลาว
นํ าของ หมอผีครองเมืองวา

“…ผูมีการกระทํ าอันเปนคอมมิวนิสตและแนวรวมคอมมิวนิสต จะถูกลงทะเบียนไวที่
หนวยควบคุมความประพฤติ เมื่อลงทะเบียนแลว คนเหลานี้ก็จะสูญเสียสิทธิในการเดินทางและ 
การทํ างานในหนวยราชการ ถาเปนตางชาติ อาจถูกสงออกนอกประเทศ หรือถาโอนสัญชาติมาเปน
อเมริกันแลว ก็อาจถูกถอนสิทธิจากการโอนเสียเฉยๆ คนที่มีช่ือแลวไมไปรายงานตัวจะถูกปรับ 10,000 
ดอลลาร และถูกจํ าคุก 5 ป …ทันทีที่กฎหมายนี้ผานสภา คายกักกัน 6 แหงก็ผุดขึ้นในอเมริกา และ 
กลายเปนที่คุมขังนักการเมืองนับเปนจํ านวนพันๆ…”
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การปาย ‘สีแดง’ ใหแกผูที่มีความคิดแตกตางจากตน และผูที่เปนอริสวนตัวของตน 
กลายเปนปฏิบัติการที่แพรหลาย มิชามินานความแตกแยกในสังคมก็ระบาดประดุจหนึ่งไฟลามทุง  
จนรัฐสภาตองเขามามีบทบาทในการสอบสวนผูที่ถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม จากการ
สอบสวนของรัฐสภาพพบวา ในกรณีสวนใหญขอกลาวหาของแมคคารธีปราศจากมูลแหงความเปนจริง 
ยิ่งการสอบสวนยืดเยื้อเพียงใด ประชาชนก็ยิ่งประจักษชัดวา แมกคารธีเปนนักปลุกผีคอมมิวนิสต 
ผูชอบปนนํ้ าเปนตัวมากเพียงนั้น ผูที่เคยสนับสนุนแมกคารธีเร่ิมตีตัวออกหาง พรรครีปบลิกันเริ่มลังเล 
ที่จะกาวไปสูหนทางที่แมกคารธีบุกเบิกไว และเริ่มประจักษวา ถนนการเมืองสายที่แมกคารธีกํ าลังเดิน
อยูนี้เปน ‘ถนนสายที่นํ าไปสูความตาย’ และแลวในเดือนธันวาคม พ.ศ.2497 วุฒิสภาจึงลงมติ 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 67 ตอ 22 คะแนน ใหแมกคารธีหยุดยั้งการกระทํ าอันเปนเหตุใหวุฒิสภา 
เสื่อมเสียช่ือเสียง เกียรติศักดิ์ และความเชื่อถือ และนับแตนั้นมาลัทธิแมกคารธีก็เสื่อมสลายลง  
ซ่ึงยังความโทมนัสแกแมกคารธีเปนอันมาก ความผิดหวังทางการเมืองทํ าใหเขาหันไปหาเมรัย  
แมกคารธีร่ํ าสุราอยางหนัก จนกลายเปนขี้เมาหยํ าเป และถึงแกกรรมในป 2500 ในขณะที่มีอายุเพียง  
48 ปเทานั้น

ตลอดระยะเวลาเพียง 5 ปเศษ ระหวางป พ.ศ.2493–2497 ที่ลัทธิแมกคารธีมีอิทธิพล 
ในการสรางฉากการเมืองอเมริกันนั้น ปญญาชนจํ านวนมากตองถูกคุกคาม และถูกละเมิดเสรีภาพ 
สวนบุคคล ในจํ านวนคนเหลานี้เปนที่นาประหลาดใจที่ไดพบชื่อชาลี แชปปลิน ดาราตลกเรืองนาม  
วอลท ดิสนีย นักสรางภาพยนตรผูยิ่งใหญ และโรเบิรต ออปเปนไฮเมอร (Robert Oppenheimer) 
นักฟสิกสผู มีบทบาทสํ าคัญในการผลิตระเบิดปรมาณูที่ใชถลมเมืองฮิโรชิมาและเมือนางาซากิ  
สวนขาราชการกระทรวงตางประเทศ (ซ่ึงเปนเปาหมายแรกของลัทธิแมกคารธี) ที่ถูก ‘หางเครื่อง’  
จนถึงกับตองออกจากราชการ และประสบชะตากรรมตางๆ นานา สวนใหญเปนขาราชการสังกัด
กรมการตะวันออกไกล (Office of Far Eastern Affairs) และที่สํ าคัญไดแก จอหน สจวต เซอรวิส (John 
Siewart Service) และจอหน แพตตัน เดวีส (Johin Faton Davies)

ทั้งเซอรวิสและเดวีสตางเปนผู ช วยและที่ปรึกษาคนสํ าคัญของนายพลโจเซฟ   
สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบัญชาการกองทหารอเมริกันในประเทศจีน ตั้งแตกอนที่รัฐบาลกกมินตั๋ง
จะพายแพพรรคคอมมิวนิสตในป 2492 ทั้งนายพลสติลเวลลและผูชวยคนสํ าคัญของเขาตางไดพบเห็น
ความชั่วรายตางๆของรัฐบาลกกมินตั๋ง และไดรายงานใหกระทรวงการตางประเทศอเมริกันไดทราบ 
ขอเท็จจริงตางๆ ตามที่ไดพบเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพยายามยํ้ าใหเห็นวา ในขณะที่ประชาชนชาวจีน
สวนใหญตองประสบความอดอยากทุกขยาก คณะบุคคลในรัฐบาลกกมินตั๋งกลับเสพสุขจากการ 
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมคํ านึงถึงประโยชนสุขของประชาชนแมแตนอย รายงานเหลานี้ยังความ 
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ไม พอใจแก กลุ มฝ ายขวาในสหรัฐอเมริกาเป นอันมาก  เมื่อรัฐบาลจีนคณะชาติต องพายแพ  
พรรคคอมมิวนิสตในป 2492 โจเซฟ อัลซอป (Joseph Alsop) ไดเขียนบทความขนาดสามตอนจบ 
ช่ือเร่ือง “Why We Lost China” ตีพิมพในหนังสือพิมพ Saturday Evening Post ของพรรครีปบลิกัน 
โดยเสนอความเห็นวา ความพายแพของรัฐบาลจีนคณะชาติมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาล
อเมริกัน (ซ่ึงในขณะนั้นเปนรัฐบาลดีโมแครต) มิไดใหความชวยเหลือแกรัฐบาลกกมินตั๋งมากเทาที่ควร 
และกลาวเปนนัยๆวา นโยบายดังกลาวนี้เกิดจากอิทธิพลของนายพลสติลเวลล และนายจอหน แพตตัน 
เดวีส ผูซ่ึงตอตานเจียงไคเช็ค และเปน ‘แนวรวม’ ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน แมกคารธีได
ฉวยโอกาสหยิบประเด็นนี้ขึ้นมากลาวหาวา  ผูที่มีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายตางประเทศ  อเมริกัน
เปน ‘แนวรวม’ ของคอมมิวนิสต แตแมกคารธีก็ไปไกลเกินกวาที่อัลซอปจะรวมสังฆกรรมดวยได จน
ตองลุกขึ้นมาทัดทานการกระทํ าของแมกคารธีในภายหลัง กระนั้นก็ตามสถานการณก็ลุกลามจนยากแก
การแกไข   ขาราชการตางประเทศตองประสบชะตากรรมตางๆ นานา และจอหน แพตตัน เดวีส ตองถูก
ไลออกจากราชการ ทั้งๆ ที่เขามีทางเลือกที่จะลาออก และยอมรับบํ าเหน็จบํ านาญ แตเดวีสก็ดื้อแพงอยู
รับราชการตอเพื่อใหถูกไลออก ทั้งนี้ก็เพราะเขาถือวา ตนมิไดมีความผิดแตประการใด

ใครก็ตามที่ไดพบปะและรู จักจอหน แพตตัน เดวีส ตางก็ยอมรับความฉลาด 
ปราดเปรื่องของเขา และในบัดนี้คนเปนจํ านวนมากตางก็ลงความเห็นวา หากมิใชเปนเพราะมรสุมการ
เมืองอันเกิดจากลัทธิแมกคารธีแลว เดวีสและลูกนองคนอื่นๆ ของนายพลสติลเวลล ในประเทศจีน  
ซ่ึงลวนแตเปนคนฉลาดและรอบรูทั้งสิ้น คงจะไดมีโอกาสในการกํ าหนดนโยบายตางประเทศอเมริกัน
ในดานอาเซีย และคงจะไมปลอยใหการดํ าเนินนโยบายเกี่ยวกับจีนและเวียดนามเปนไปอยางผิดพลาด
เปนเวลานานถึงสองทศวรรษเศษ เชนนี้

ปูของจอหน แพตตัน เดวีส เปนชาวเวลสที่อพยพไปอยูในสหรัฐอเมริกา สวนพอของ
เขาก็เปนมิชช่ันนารีที่เดินทางไปเผยแพรคริสตศาสนาในประเทศจีน ดวยเหตุนี้เอง จอหน แพตตัน เดวีส 
จึงเติบใหญในประเทศนั้นในระหวางที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เขาไดเรียนรูชีวิตของชาวจีน  
ไดคลุกคลีกับลูกจีน และไดเรียนรูที่จะรักเมืองจีน โดยที่ความรักนั้นมิไดเกิดจากพื้นฐานแหงความ 
งมงาย เพื่อนที่เติบโตใหญมาดวยกันในประเทศจีนคนหนึ่ง เปนลูกของไมเคิล โบโรดิน (Michael 
Borodin) ซ่ึงสหภาพโซเวียตสงไปชวยเหลือขวนการคอมมิวนิสตในประเทศนั้น และหลายคนไดกลาย
เปนผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตจีนในเวลาตอมา เดวีสตระหนักดีวา พื้นฐานทางดานจารีตประเพณีและ 
วัฒนธรรมของจีนนั้นแตกตางจากตะวันตกโดยสิ้นเชิง และเห็นวา การที่บิดามารดาของเขาอุทิศชีวิต 
ในการเผยแพรคริสตศาสนาในประเทศนั้นเปนเรื่องที่เสียเวลาเปลา เพราะถึงอยางไรคริสตศาสนาก็เปน
ส่ิงแปลกแยกสํ าหรับสังคมจีน ความรูสึกดังกลาวนี้ไดติดตัวเขาไปจนกระทั่งเติบใหญ แตการเติบใหญ
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ในสังคมจีนไดชวยใหเดวีสมีทัศนะตอเมืองจีนที่แตกตางไปจากคนทั่วไป และเปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพขาราชการทางการทูตในภายหลัง

หากจะวัดกันดวยมาตรฐานตะวันตก จอหน แพตตัน เดวีสเปนปญญาชนเสรีนิยม        
ทัศนคติแบบเสรีนิยมของเขามิไดเกิดจากการสั่งสมในระหวางที่เติบใหญเปน ‘คนนอก’ ในสังคมจีน
เทานั้น หากทวายังเกิดจากการศึกษาในวัยหนุม ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซินอีกดวย ในเวลานั้น 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเพิ่งเริ่มทดลองจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร อันเกิดจากการริเร่ิมของ 
นักการศึกษาคนสํ าคัญชื่อ อเล็กซานเดอร ไมเกิลจอหน (Alexander Meiklejohn) จุดมุงหมายอยูที่การ 
ฝกฝนใหคนใจกวาง ปที่หนึ่งใชไปในการศึกษาอารยธรรมกรีก และปที่สองใชไปในการศึกษา 
อารยธรรมอเมริกันในคริสตศตวรรษที่ 19 เพื่อจะไดเปรียบเทียบอารยธรรมทั้งสอง ระบบการศึกษา 
ดังกลาวนี้ฝกฝนใหนักศึกษาไดพัฒนาความคิดความอาน และพิเคราะหพิจารณาปญหาตางๆ ในแงของ
อารยธรรมแหงมนุษยชาติ มากกวาที่จะยึดผลประโยชนของรัฐบาลเปนสํ าคัญ เพราะถึงอยางไรรัฐบาล
เมื่อมีวันเถลิงอํ านาจก็มีวันสิ้นอํ านาจ แตอารยธรรมยังคงมีสืบตอไป ระบบการศึกษาดังกลาวนี้ไมเพียง
แตจะทํ าใหเดวีสมีความคิดแบบเสรีนิยมเทานั้น หากทวายังทํ าใหเขามีสํ านึกทางประวัติศาสตรอีกดวย 
เดวีสมีความสุขกับการศึกษาตลอดระยะเวลาสองปที่อยูที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และหลังจากนั้น 
เขาไดใชเวลาอีกหนึ่งปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเยนชิง (Yenching University) ระหวางนั้น เขาไดใช
ชีวิตตระเวนไปยังดินแดนตางๆ ของประเทศจีน และไปไกลถึงมองโกเลีย จากนั้นจึงเดินทางกลับสหรัฐ
อเมริกาและศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เดวีสเขารับราชการกระทรวงการตางประเทศหลังจาก
สํ าเร็จการศึกษา และในป 2476 เขาก็ถูกสงไปประจํ าประเทศจีน และทํ างานอยูในประเทศนั้นเปนเวลา
เกือบ 12 ป จนถึงป 2488 (ในระหวางนั้นเขาถูกเรียกตัวกลับไปทํ างานที่วอชิงตันเพียง 2 ป)

ในชวงสองปแรกที่เดวีส ทํ างานประจํ าอยูในประเทศจีน เขาไดใชเวลาศึกษาภาษา 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรจีนอยางลึกซึ้งมากขึ้น ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง เขาไดมีโอกาสรูจักกับจอหน 
แฟรแบงก (John K. Fairbank) ซ่ึงกํ าลังศึกษาปริญญาเอก (และในปจจุบันเปนผูเชี่ยวชาญบูรพาคดี 
คนสํ าคัญในวงวิชาการอเมริกัน) เขาไดสนิทชิดเชื้อกับผูส่ือขาว อเมริกันหลายคน ในจํ านวนนี้ก็มี 
เอ็ดการสโนว (Edgar Snow) ฮาโรลด ไอแซกส (Harold Isaacs) ธีโอดอร ไวท (Theodore H. White)
และอีริค เซวาไรด (Eric Sevareid) รวมอยูดวย ผูส่ือขาวอเมริกันเหลานี้มักจะหาโอกาสคลุกคลีกับเขา
เสมอ เพราะไดประโยชนจากความฉลาดปราดเปรื่องและความรอบรูของเขา

ประสบการณและความรอบรูทํ าใหเดวีสสามารถคาดการณไดอยางถูกตองวา รัฐบาล
เจียงไคเช็คจะไปไมรอด และสหรัฐอเมริกาจะไมสามารถเปลี่ยนแปรกระแสธารแหงประวัติศาสตรจีน
ได อยางดีที่สุดที่รัฐบาลอเมริกันจะทํ าไดก็คือ พยายามติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณของการเมือง
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ในประเทศจีนอยางใกลชิด และไมปฏิบัติการใดๆ ในอันที่จะผลักดันพรรคคอมมิวนิสตจีนใหเขาไปสู
เงื้อมเมือของสตาลิน มิฉะนั้นแลวหากพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนฝายกํ าชัยชนะแลว รัฐบาลอเมริกัน 
จะประสบความยากลํ าบากในการดํ าเนินนโยบายตางประเทศ เดวีสเองพยายามผลักดันใหผูนํ าอเมริกัน
ไดพบปะกับผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตจีน ทั้งนี้เพื่อรัฐบาลอเมริกันไดมีโอกาสรับฟงเหตุผลทั้งสองดาน  
แตก็ไมสํ าเร็จ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนพรอมที่จะสงโจวเอนไล เดินทางไปสหรัฐ
อเมริกา แตรัฐบาลอเมริกันก็ไดละทิ้งโอกาสทองดังกลาวนี้เสีย และในที่สุดพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ถูก
ผลักดันไปสูเงื้อมมือของสหภาพโซเวียต กระนั้นก็ตามเดวีสก็ยังรูสึกวา จีนคอมมิวนิสตจะไมสามารถ 
สมัครสมานสามัคคีกับสหภาพโซเวียตไดนานนัก ทั้งนี้เนื่องจากจีนมีพื้นฐานทางอารยธรรมของตนเอง 
ซ่ึงหยั่งรากลึกมาเปนเวลานานนับศตวรรษ สังคมที่มีลักษณาการดังกลาวนี้ยอมยากที่จะยอมรับ 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมและระบบความคิดของสังคมอื่นไดโดยงาย ระบบทุนนิยมที่จะนํ าไปสูจีน 
ยอมแตกตางไปจากระบบทุนนิยมที่เปนอยูในประเทศตะวันตก และทํ านองเดียวกัน ลัทธิมารกซิกม 
ที่จะนํ าไปใชในประเทศจีนยอมตองมีการประยุกตดัดแปลงใหเหมาะสมกับสังคมจีน เดวีสจึงคาดการณ
วา มิชามินานการดื่มนํ้ าผ้ึงพระจันทรระหวางจีนคอมมิวนิสตกับสหภาพโซเวียตจะกลับกลายเปน 
นํ้ าผ้ึงขม

ธีโอดอร ไวท นักหนังสือพิมพชาวอเมริกันผูมีช่ือเสียง ยังคงจดจํ าเหตุการณตอนหนึ่ง
อยางมิลืมเลือนวา ในเดือนตุลาคม 2487 เดวีสเดินทางไปยังฐานทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีน ณ มณฑล
เยนอาน พรอมกับนักหนังสือพิมพอเมริกันกลุมหนึ่ง เพื่อหยั่งทาทีและความคิดของผูนํ าจีนคอมมิวนิสต 
ในการรับประทานอาหารกลางวันกับเฉนเฉียะกาง (Ch’en Chai-K’ang) ในวันหนึ่ง เดวีสพยายามตั้ง 
คํ าถามรุกเราและคาดคั้นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจีนคอมมิวนิสตกับสหภาพโซเวียตเพราะเขา 
มั่นใจวา ความแตกตางในดานอารยธรรมระหวางชาติทั้งสองจะทํ าใหประเทศทั้งสองไมสามารถ 
ดํ ารงสัมพันธไมตรีอันดีงามไดอยางยั่งยืน แมวาเฉนเฉียะกางจะพยายามยืนยันวา สหภาพโซเวียตกับจีน
จะไมมีวันเปนศัตรูกันก็ตาม บางทีแลวเดวีสอาจมีสายตาอันยาวไกล ไมเฉพาะแตเมื่อเทียบกับผูนํ าจีน
คอมมิวนิสตเทานั้น หากยังรวมถึงผูนํ าอเมริกันอีกดวย เพราะในเวลาตอมารัฐบาลอเมริกันก็ยังไมเชื่อวา 
ความขัดแยงระหวางจีนคอมมิวนิสตกับสหภาพโซเวียตจะเกิดขึ้น ทั้งๆที่ความขัดแยงดังกลาวไดเกิดขึ้น
แลว ซ่ึงยังผลใหการดํ าเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันเปนไปอยางผิดพลาดเปนเวลา 
นานกวาสองศตวรรษ

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ทางการทูตของรัฐบาลอเมริกันในประเทศจีน จอหน แพตตัน      
เดวีส พยายามสรางสายสัมพันธกับผูนํ าจีนคอมมิวนิสต ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
และหาขาวสารไดอยางใกลชิด แตความสัมพันธที่เขามีกับผูนํ าจีนคอมมิวนิสตกลับกลายเปนหอก 
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ทิ่มแทงเขาในภายหลัง เขาถูกกลาวหาวาใหความเห็นอกเห็นใจพรรคคอมมิวนิสตมากจนเกินไป และ
เปนตนเหตุใหรัฐบาลอเมริกันมิไดใหความชวยเหลือรัฐบาลกกมินตั๋งเทาที่ควร เมื่อความขัดแยงระหวาง
นายพลสติเวลลกับจอมพลเจียงไคเช็ค และระหวางจอมพลเจียงไคเช็คกับเหมาเจอตุง ปรากฏเดนชัดขึ้น 
ประธานาธิบดีรูสเวลลไดสง แพทริก เฮอรเลย (Patrick Hurley) เปนตัวแทนไปเจรจาเพื่อประสาน 
รอยราว แตความพยายามดังกลาวนี้ก็ลมเหลวโดยสิ้นเชิง สวนสํ าคัญเกิดจากตัวเฮอรเลยเองขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมจีน แตเฮอรเลยก็พยายามปกปดขอบกพรองของตัวเอง และโยนความผิด 
ไปใหเดวีส  พรอมทั้งกลาวหาวาเดวีสเปนคนทรยศตอชาติ

จอหน แพตตัน เดวีส (และผูเชี่ยวชาญเรื่องเมืองจีนคนอื่นๆ) ถูกสอบสวนในป 2491 
และถูกสอบสวนติดตอกันเปนจํ านวน 9 คร้ัง จนถึงป 2497 แมวา อะเวอรเรลล ฮารริแมน (Averell 
Harriman) เจานายของเขาที่กระทรวงตางประเทศจะเขาขางเขาอยางเต็มที่ และมิตรสหายอยางเชน 
ธีโอดอร ไวท จะใหการเปนพยานใหแกเขา แตกระแสการเมืองขวาจัดก็พัดแรง ประกอบกับการกระพือ
โรคกลัวคอมมิวนิสตโดยแมกคารธี ในที่สุดชีวิตทางการทูตของเดวีสก็ส้ินสุดลง นายจอหน ฟอสเตอร 
ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในเวลานั้นไดบอกผานลูกนอง 
ใหเดวีสลาออกจากราชการ เพื่อวากระทรวงตางประเทศจะไดไมเสียหนา และเดวีสจะไดรับบํ าเหน็จ
บํ านาญดวย แตเดวีสก็ดื้อแพงไมยอมลาออก เพราะถือวาตนไมมีความผิด ในที่สุดจึงถูกไลออกโดยมิได
รับบํ าเหน็จบํ านาญ ในทันทีที่ลงนามในคํ าสั่งไลเดวีสออกจากราชการ ดัลเลสไดบอกผานลูกนองของ
ตนวา เขายินดีเขียนจดหมายรับรองใหเดวีสหางานใหม หากเดวีสตองการ แตถึงตอนนั้นเดวีสก็ไม
แยแสเสียแลว เพราะไดตัดสินใจเรียบรอยแลววาจะอพยพไปอยูตางประเทศ

กอนจะจากประเทศบานเกิดเมืองนอนไป เดวีสไดเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการที่
สอบสวนเขา โดยมีความตอนหนึ่งวา

“…เมื่อเจาหนาที่การตางประเทศลงความเห็นวา นโยบายหนึ่งนโยบายใดขัดตอ 
ผลประโยชนของประเทศชาติ เขายอมไมจํ าเปนตองรับผิดชอบตอเหตุการณที่กํ าลังเกิดขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องจากวา ความรับผิดชอบสูงสุดยอมอยูที่เจาหนาที่ระดับสูงในกระทรวงตางประเทศ ยิ่งกวานั้น 
ความคิดเห็นของเขาอาจไมถูกตอง อาจถูกเขาใจผิด หรืออาจถูกกลาวอางอยางผิดๆ ดวยเหตุนี้วิธีการ 
ที่ปลอดภัยที่สุดที่ขาราชการพึงกระทํ าในสถานการณเชนนี้ก็คือ การปดปากเงียบ หรือมิฉะนั้นก็อาจ 
เปดปากพูดในเรื่องที่ไมเห็นดวย และเสนอแนะแนวนโยบายอื่นๆ โดยที่วาจักตองมีภาระการเสี่ยง 
สวนบุคคลอยางรายแรงจากการกระทํ าดังกลาว แตขาพเจาก็เปดปากพูด…”
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จอหน ฟนนีย (John Finney) แหงหนังสือพิมพ New York Times กลาวถึงเหตุการณ
คร้ังนั้นหลังจากที่เดวีสถูกไลออกจากราชการประมาณ 15 ปวา ความผิดอันเดียวของจอหน แพตตัน  
เดวีสก็คือ เขามีสายตาอันยาวไกลเกินไปและซื่อสัตยเกินไปในการรายงานขาวจากเมืองจีน ถาหาก 
การรายงานขาวอยางซื่อสัตยถือเปนความผิด เราก็ยอมไมสามารถคาดหวังไดวา ตอแตนี้ไปจะมี 
เจาหนาที่การตางประเทศสักกี่คนที่จะกลารายงานขาวอยางเที่ยงตรง การไลเดวีสออกจากราชการ 
ไดมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศอยางมาก และเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทํ าให
การดํ าเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันในเวลาตอมาเปนไปดวยความผิดพลาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรายงานขาวเท็จเพื่อเอาใจผูมีอํ านาจทางการเมือง และการรายงานขาวเพื่อใหสอดคลองกับ
กระแสการเมืองภายในประเทศ ไดมีผลใหการดํ าเนินนโยบายเกี่ยวกับเวียดนามตองประสบกับความ
หายนะในที่สุด (กรณีของไทยที่อาจเทียบเคียงกับกรณีของเดวีสก็คือ การปลดนายอานันท ปนยารชุน 
ออกจากตํ าแหนงปลัดกระทรวงการตางประเทศเมื่อป 2519)

จอหน แพตตัน เดวีส ประจํ าอยูประเทศจีนจนถึงป 2488 หลังจากนั้นก็ถูกยายไปอยู
นครเบอรลิน แตในระหวางที่ถูกสอบสวนในขอหาทรยศตอชาติ เขาก็ถูกยายไปอยูประจํ าประเทศเปรู 
ดังนั้น เมื่อเดวีสถูกไลออกจากราชการ เขาจึงพาครอบครัวอพยพไปตั้งรกรากในประเทศนั้น ที่นั่น 
เขาหาเลี้ยงชีพดวยการกอตั้งโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แมจะไมสันทัดในการประกอบธุรกิจ แตก็มีรายได
เพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก 7 คน แมจะคอนขางกระเบียดกระเสียนก็ตาม เดวีสมิไดเสียเวลาโศกเศรากับอดีต 
เพราะอดีตเปนสิ่งที่ตายแลวสํ าหรับเขา เขาหยิ่งเกินกวาที่จะรับฟงความเห็นอกเห็นใจจากผู ใด  
มิตรสหายที่รูจักเขาดีตางประจักษในความขอนี้ การใชชีวิตในเปรูเปนไปอยางสันโดษ เขาตอนรับ 
มิตรสหายเฉพาะที่สนิทสนมดวยเทานั้น ในจํ านวนนี้ก็มี จอหน สจวต เซอรวิส ผูรวมงานของเขา 
ในประเทศจีน อีริก เซวาไรด นักหนังสือพิมพผูเคยไปสื่อขาวในประเทศจีน และ ซี.เจ. เปา (C.J. Pao)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํ าประเทศเปรู ซ่ึงเปนเพื่อนนักเรียนในวัยเด็ก

เดวีสเฝาติดตามการเมืองอเมริกันหลังยุค หมอผีครองเมือง อยางใกลชิด เขายังหวัง 
ที่จะกลับไปสูบานเกิดเมืองนอน อยางนอยที่สุดก็เพื่อใหลูกๆไดเห็นปตุภูมิ และเพื่อกูช่ือเสียงของตน
กลับคืนมา ประกายแหงความหวังเริ่มทอแสงเมื่อจอหน เอฟ. เคนเนดี้ กาวขึ้นสูตํ าแหนงประธานาธิบดี 
และ ดีน รัสก (Dean Rusk) เพื่อนคนหนึ่งของเขาไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ   
แตยุคของเคนเนดี้ก็ผานพนไป โดยที่ไมมีใครชวยกูช่ือเสียงใหเขาอยางจริงจัง ในป 2507 เขาจึงพา 
ครอบครัวกลับสหรัฐอเมริกา และแตงตั้งทนายความคนหนึ่งชื่อ วอลเตอร เซอรเรย (Walter Surray)  
ใหทํ าหนาที่พิสูจนความบริสุทธิ์ของเขา และแลวในกลางป 2511 ซ่ึงเปนปลายยุคของประธานาธิบดี
จอหนสัน  การกอบกูช่ือเสียงก็ประสบผลสํ าเร็จ  หลังจากที่ตองรับเคราะหกรรมอยูถึง 14 ป
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เมื่อประธานาธิบดีนิกสันสถาปนาความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
อีกครั้งหนึ่ง จอหน แพตตัน เดวีส ก็ไดรับการกลาวขวัญถึงในฐานะผูที่อยูในการขายไดรับการพิจารณา
แตงตั้งเปนเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศนั้น สังคมอเมริกันเริ่มยอมรับเขามากขึ้น งานเลี้ยง
สังสรรคที่เขาจัดขึ้น ซ่ึงแตเดิมผูที่ไดรับเชิญประมาณครึ่งหนึ่งมักจะตอบปฏิเสธที่จะไปรวม บัดนี้มีผูคน
ไปรวมอยางหุนหนาฝาคั่ง อยางไรก็ตาม เขาเริ่มรูสึกเบื่อหนายสังคมที่มีแตคนสวมหนากากเขาหากัน 
ในที่สุด   เดวีสจึงพาครอบครัวอพยพไปอยูประเทศสเปนตั้งแตป 2514

การเมืองยุค ‘หมอผีครองเมือง’ เปนประวัติศาสตรชวงที่แสนอัปยศของสหรัฐอเมริกา 
ใครเลยจะนึกวา ประเทศที่เปนผูนํ าของคายเสรีประชาธิปไตยและประเทศที่โออวดอยูเสมอวามีเสรีภาพ
ทุกตารางนิ้ว จะมีอุบัติการณอันสาสะพึงกลัวเชนนี้ บทเรียนจากประวัติศาสตรบทนี้นาจะสอนให
มนุษยชาติไดเรียนรูวา ความเชื่อที่เกิดจากความงมงายนั้นสามารถกอใหเกิดหายนภัยไดมากมายเพียงใด 
แตบางทีแลวมนุษยชาติอาจจะยังคงตองเรียนรูบทเรียนบทนี้ซ้ํ าแลวซ้ํ าเลา เพราะอุบัติการณทํ านอง 
เดียวกับที่เกิดขึ้นในยุค ‘หมอผีครองเมือง’ ยังคงปรากฏตอมาในสังคมประเทศตางๆ แมแตในประเทศ
ไทยเองก็ตาม

หนังสืออางอิง
1. วัชระ คุปตะเวทิน (แปล) หมอผีครองเมือง (บริษัท สํ านักพิมพดวงกมล จํ ากัด 2521)

2. David Halberstam, The Best and the Brightest. (London : Pan Books Ltd., 1973).

3. Barbara W. Tuchman, Stilwell and the American Experience in China, 1911 – 1945. (London : 
Macmillan, 1971).

4. Arthur M. Schlesinger, Jr., A Thousand Days. (Houghton Mifflin, 1965).
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Sexual  McCarthyism*

หากป 2540 เปน ‘ปของเจาฟาหญิงไดอานา’ (Diana’s Year) ในทัศนะของเจฟฟรีย 
วีตครอฟต (Geoffrey Wheatcroft) ป 2541 ตองถือเปน ‘ปของโมนิกา’ (“Monica’s Year”, Prospect, 
January 1999)

เมื่อเจาหญิงไดอานาสิ้นพระชมนเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนตในป 2540 นั้น อาการ 
คล่ังไคลและอาลัยเจาฟาหญิงไดอานามิไดปรากฏเฉพาะในหมูเกาะอังกฤษเทานั้น หากยังแพรระบาด 
ไปเกือบทั่วโลก อันเปนผลจากกระบวนการโทรทัศนนานุวัตรอีกดวย ของที่ระลึกและหนังสือ 
อันเกี่ยวเนื่องกับเจาฟาหญิงไดอานาขายดิบขายดีชนิดเทนํ้ าเททา

ป 2541 ตองถือเปนปของโมนิกา เพราะคํ าใหการของโมนิกา ลิววินสกี (Monica 
Lewinsky) ตอนายเคนเน็ธ สตาร (Kenneth Starr) อัยการอิสระผูสอบสวนประพฤติกรรมอันมิชอบ 
ของนายวิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน (William Jefferson Clinton) ประกอบกับคํ าสารภาพของ 
นายคลินตันเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลทั้งสอง เปนเหตุใหรัฐสภาอเมริกันกํ าลังดํ าเนิน
การพิจารณาถอดถอนนายคลินตันออกจากตํ าแหนงประธานาธิบดี (Impeachment) ในขณะนี้ (2542) 
โดยที่ผลกระทบทางการเมืองมิไดจํ ากัดเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกาเทานั้น ในเมื่อประธานาธิบดี 
แหงสหรัฐอเมริกามีฐานะเปนผูนํ าการเมืองโลก ดังจะเห็นไดวา การที่ประธานาธิบดีคลินตันตัดสินใจ 
ยิงจรวดถลมอิรักในชวงกลางเดือนธันวาคม 2541 อาจเปนเพราะตองการเบี่ยงเบนความสนใจ 
ของประชาชนชาวอเมริกันจากประเด็นการเมืองภายในประเทศ อีกทั้งเปนการสรางคะแนนนิยม 
ทางการเมืองอีกดวย

การเปดเผยความสัมพันธทางเพศอันไมสมควรของผู นํ าทางการเมือง นับเปน 
อาวุธสํ าคัญในการหํ้ าหั่นคูตอสู ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาหลายตอ 
หลายคนตองถอนตัวจากการแขงขัน เมื่อถูกเปดเผยวามีความสัมพันธทางเพศกับสตรีที่มิใชภรรยา  
รัฐมนตรีหลายตอหลายคนตองลาออกจากตํ าแหนงเมื่อถูกเปดเผยขอมูลประเภทเดียวกัน ปรากฏการณ
ทํ านองนี้เกิดขึ้นซํ้ าแลวซ้ํ าเลาในประเทศที่ชนเชื้อสายแองโกลแซกซันเปนกลุมชนหลัก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในประเทศของชนเชื้อสายอื่น มาตรฐานในเรื่องนี้ 

                                    
* ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2542
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จะแตกตางกันออกไป มิพักตองกลาวถึงประเทศมุสลิม แมแตฝร่ังเศส การที่ประธานาธิบดีมีเมียนอย 
หาไดเปนประเด็นทางการเมืองไม ดังกรณีประธานาธิบดีจิสการดเดสแตง (Giscard d’Estaing)  
และฟรองซัวส มิตเตอรรองด (Francois Mitterrand) เปนอาทิ

แตการใชขอมูลประพฤติกรรมทางเพศเปนเครื่องมือในการหํ้ าหั่นคูตอสูทางการเมือง 
กํ าลังกอใหเกิดลัทธิการเมืองใหมที่เรียกวา Sexual McCarthyism หรืออาจแปลวา “ลัทธิแม็คคารธี 
ดานประพฤติกรรมทางเพศ”

ในการที่จะทํ าความเขาใจแนวความคิดวาดวย Sexual McCarthyism จํ าเปนตองเขาใจ 
“ลัทธิแม็คคารธี” (McCarhtyism) เสียกอน

ลัทธิแม็คคารธีมีที่มาจากนายโจเซฟ แม็คคารธี (Joseph R. McCarthy, 1908-1957)  
วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีปบลีกันจากมลรัฐวิสคอนซิน ผูมีบทบาทสํ าคัญในการปลุกชาวอเมริกัน 
ใหตื่นกลัวการแพรระบาดของลัทธิคอมมิวนิสตในระหวางป 2493-2497 เหตุการณดังกลาวนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนยึดครองจีนแผนดินใหญ และขับพรรคกกมินตั๋ง 
ภายใตการนํ าของจอมพลเจียงไคเช็คไปสูเกาะฟอรโมซาในป 2492 ได ในการรณรงคเพื่อการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาอเมริกัน คณะกรรมการพรรครีปบลิกันระดับชาติ (Republican National Committee)  
ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2493 ตกลงที่จะชูคํ าขวัญ “Liberty Against Socialism”  
หลังจากนั้นเพียงสามวัน วุฒิสมาชิก แม็คคารธีปราศรัย ณ เมือง Wheeling มลรัฐเวอรจิเนียตะวันตก 
กลาวหาวา กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการอยางนอย 205 คนที่ยืนอยูขางพรรคคอมมิวนิสต  
แม็คคาธีโกรธแคนที่ขาราชการกระทรวงการตางประเทศมิไดชวยคํ้ าจุนรัฐบาลเจียงไคเช็คในระหวางป 
2489-2492 แตแม็คคารธีไมสามารถเสนอรายชื่อไดวา ขาราชการกระทรวงการตางประเทศคนใดบาง 
ที่เปนคอมมิวนิสต ตัวเลขที่แม็คคารธีนํ าเสนอปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จากตัวเลข 205 คน ลดลงเหลือ 
57 คน และเพิ่มขึ้นเปน 81 คนในเวลาตอมา

เมื่อแม็คคารธีกลาวหาวา ดร.โอเวน แล็ตติมอร (Owen Lattimore) ผูอํ านวยการสํ านัก
วิชาความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยจอหนสฮอปกินส (The Johns Hopkins School of 
International Ralations) ซ่ึงทํ าหนาที่เปนที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศดวยเปนสายลับรัสเซีย  
คณะกรรมาธิการการตางประเทศแหงวุฒิสภาตองแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง โดยมีนาย 
มิลลารด ไทดิงส (Millard Tydings) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตจากมลรัฐแมรีแลนดเปนประธาน 
ผลการไตสวนไมพบหลักฐานวา นายแล็ตติมอรเปนสายลับรัสเซีย รายงานคณะกรรมการไตสวน 
ประนามการกลาวหาดวยขอมูลอันเปนเท็จและขอมูลกึ่งจริงกึ่งเท็จ
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แม็คคารธีตองเผชิญการตอตานภายในพรรครีปบลิกันในเดือนมิถุนายน 2493  
เมื่อวุฒิสมาชิกมารกาเร็ต เชส สมิธ (Margaret Chase Smith) แหงมลรัฐเมน รวมกับวุฒิสมาชิกสังกัด
พรรครีปบลีกันอีก 6 คน ออกแถลงการณช่ือ Declaration of Conscience ประนามการกลาวหาทางการ
เมืองโดยปราศจากประจักษพยานขอเท็จจริง โดยมิไดเอยช่ือแม็คคารธี

เมื่อดไวท ไอเซนฮาวร (Dwight D. Eisenhower)ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ในเดือนพฤศจิกายน 2495 แม็คคารธีก็รุกคืบเขาไปยึดตํ าแหนงประธานาคณะอุนกรรมการไตสวน 
ขอเท็จจริง (Investigation Subcommittee) แหงคณะกรรมาธิการกิจการรัฐบาลแหงวุฒิสภา (Senate 
Government Operations Committee) แม็คคารธีอาศัยตํ าแหนงหนาที่ดังกลาวนี้ในการเลนงานผูที่เขา
กลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต เปาหมายหลักอยูที่กระทรวงการตางประเทศและสถานีวิทยุ Voice of 
America สํ านักขาวสารอเมริกัน (หนวยงานประเภทเดียวกับ USIS ในประเทศไทย) ในประเทศตางๆ 
ในยุโรปตะวันตกถูกตรวจสอบ และถูกสั่งใหนํ าหนังสือฝายซายออกจากหองสมุด บรรณารักษหอง
สมุดหลายแหงเผาหนังสือที่ตองสงสัยวามีเชื้อคอมมิวนิสต ประธานาธิบดีไอเซนเฮาวรออกมาประนาม    
การเผาหนังสือในเดือนมิถุนายน 2496

แม็คคารธีมุงมั่นในการตามลาคอมมิวนิสตในหนวยรัฐการ ในเดือนธันวาคม 2496 
แม็คคารธีกาวล้ํ าเขาไปในกองทัพ ซ่ึงสรางความไมพอใจแกผูนํ าฝายทหารเปนอันมาก ในขณะที่ 
แม็คคารธีกลาวหานายทหารบางคนวามีพฤติกรรมเปนคอมมิวนิสต กองทัพบกก็กลาวหาวาแม็คคารธี 
มีความประพฤติมิชอบ แม็คคารธีถูกวุฒิสภาไตสวน วิธีการ ‘ลา’ คอมมิวนิสตของแม็คคารธีถูกเปดโปง 
ความสามานยของแม็คคารธีปรากฏสูสายตาสาธารณชนผานการถายทอดโทรทัศน เมื่อแม็คคารธี 
ไมสามารถควบคุมตนเองขณะถูกไตสวน ทายที่สุด วุฒิสมาชิกจํ านวนหนึ่งกลาวหาแม็คคารธีวา 
ใชอํ านาจในทางฉอฉล วุฒิสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2497 มีมติประนามแม็คคารธี 
ดวยคะแนนเสียง 67 ตอ 22 ชีวิตทางการเมืองของแม็คคารธีจบลงอยางนาอนาถ เขากลายเปนขี้เมา 
ที่ไมสามารถอยูหางจากขวดสุรา และจบชีวิตทางชีวภาพเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2500 ขณะที่มีอายุเพียง 
49 ป

ในชวงที่แม็คคารธีทรงอิทธิพลทางการเมือง  ผูคนจํ านวนมากเชิญภาวะทุกขเข็ญ 
เพราะถูกกลาวหาวาประกอบกิจกรรม ‘อันไมเปนอเมริกัน’ (Un-american Activities) การยัดขอหา
คอมมิวนิสตเปนไปไดโดยงาย ผูถูกกลาวหามิไดจํ ากัดเฉพาะขาราชการกระทรวงการตางประเทศและ 
ขาราชการฝายทหาร ผู คนเกือบทุกอาชีพถูกกลาวหาดวยขอหาเชนนี้ ไมละเวนแมแตอาจารย
มหาวิทยาลัย นักสังคมสงเคราะห ศิลปน และดาราภาพยนตร คํ าวา “ลัทธิแม็คคารธี” (McCarthyism) 
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เขาใจกันวา ใชคร้ังแรกโดยเฮอรเบิรต บล็อก (Herbert Block) นักเขียนการตูนแหงหนังสือพิมพ 
Washington Pos

การเมืองอเมริกันยุคที่ลัทธิแม็คคารธีทรงอิทธิพล (2493-2497) เปนยุคแหงการลา 
หมอผี ในสังคมตะวันตกแตโบราณมีความเกรงกลัวหมอผี ผูถูกกลาวหาวานํ าอัปมงคลมาสูชุมชน  
เมื่อชุมชนเผชิญภาวะวิกฤต โดยที่ภาวะวิกฤตนั้นหาอรรถาธิบายมิได หมอผีจะถูกกลาวหาวาเปนตนเหตุ 
และแลวการลาหมอผีก็เกิดขึ้น โดยที่มักจะจบลงดวยการที่หมอผีถูกแขวนคอ

อารเธอร มิลเลอร (Arthur Miller) นักเขียนบทละครชาวอเมริกัน จํ าลองสังคมอเมริกัน
ยุคแม็คคารธีในละครเรื่อง The Crucible (1952) แมวาละครเรื่องนี้เลาเรื่องการลาหมอผีและ 
การพิพากษาหมอผี Salem Witchcraft ในป ค.ศ.1692 แตก็เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวา ละครเรื่องนี้ 
มุงสะทอนภาพสังคมอเมริกันยุคแม็คคารธี  The Crucible (1952) สรางเปนภาพยนตรแลวในป 2540

อลัน เดอรโชวิตส (Alan M. Dershowitz) นักนิติศาสตรอเมริกัน กลาวเตือนสังคม
อเมริกันวา ลัทธิแม็คคารธีกํ าลังฟนคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไดส้ินชีพไปแลวเมื่อกวาสี่ทศวรรษที่แลว 
คราวนี้เปลี่ยนโฉมเปน Sexual McCarthyism ปญญาชนชาวอเมริกันมากหลายเริ่มตั้งคํ าถามวา  
ประชาชนชาวอเมริกันจะทนเห็นภาพการลา ‘หมอผี’ อีกครั้งหนึ่งละหรือ ในขณะที่ผูที่มีประพฤติกรรม 
‘อันไมเปนอเมริกัน’ เปน ‘หมอผี’ ที่ถูกตามลาในทศวรรษ 2490 ‘หมอผี’ ในสังคมการเมืองอเมริกัน
ปจจุบันกลับเปนผูนํ าทางการเมืองที่ถูกกลาวหาวามีประพฤติกรรมทางเพศอันมิชอบ ในทศวรรษ 2490 
ผูคนจํ านวนมากถูกตีตราเปนคอมมิวนิสต ในจํ านวนนี้รวมชารลีแชปปลิน ดาราตลกผูยิ่งใหญอยูดวย  
ในปจจุบันการประพฤติผิดทางกามกลายเปนขอหาที่มีฐานะเสมือนหนึ่งอาวุธทางการเมืองที่ใชหํ้ าหั่น 
คูตอสู

นับตั้งแตบิล คลินตันดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาในป 2536  
เปนตนมา สตรีหลายตอหลายนางพากันเปดตัววาเคยเปนคูนอนของคลินตันมากอน พรรครีปบลีกัน 
ไมลังเลที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเขนฆาคลินตัน แตการประพฤติผิดทางกามมิไดมีเฉพาะผูนํ าพรรค
เดโมแครต ผูนํ าพรรครีปบลีกันก็มีประพฤติกรรมเฉกเชนเดียวกัน การขุดขอมูลเพื่อสาดโคลนซึ่งกัน
และกันจึงปรากฏอยางตอเนื่อง จนเปนที่แนชัดวาไมมีพรรคการเมืองใดดีกวากันในแงจริยธรรม

เมื่อนายเฮนรี ไฮด (Henry Hyde) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรครีปบลีกัน       
จากมลรัฐอิลลินอยส ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมแหงสภาผูแทนราษฎร (US House of 
Reprensetatives Judiciary Committee) แสดงความมุงมั่นในการดํ าเนินการถอดถอนนายคลินตัน 



198

ออกจากตํ าแหนงประธานาธิบดี นายไฮดถูกเปดโปงวา เคยนอกใจภรรยาเมื่อกวา 30 ปที่แลว (ขณะที่
เขียนบทความนี้ นายไฮดอายุ 74 ป) จนเจาตัวตองออกมาสารภาพผิดในเดือนกันยายน 2541

เมื่อนายนิวต กิงริช (Newt Gingrich) ลาออกจากตํ าแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร 
เนื่องจากพรรครีปบลีกันพายแพการเลือกตั้งซอมสมาชิกรัฐสภาและผูวาการมลรัฐในเดือนพฤศจิกายน 
2541 นายโรเบิรต ลิฟวิงสตัน (Robert Livingston) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากมลรัฐหลุยเซียนาไดรับ
เลือกเปนประธานสภาฯ คนใหมจากพรรครีปบลิกัน (ซ่ึงกุมเสียงขางมากในสภาฯ) ในขณะที่การดํ าเนิน
การถอดถอนนายคลินตันออกจากตํ าแหนงประธานาธิบดียังไมทันเริ่มตน นายลิฟวิงสตันก็ตองลาออก
จากตํ าแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อมีการเปดโปงขอมูลวา  เขาเคยนอกใจภรรยา

ณ บัดนี้ สังคมอเมริกันกํ าลังกาวสูยุค Sexual McCarthyism

ใครจะเปน ‘หมอผี’ รายถัดไปที่จะถูก ‘แขวนคอ’ ?

หมายเหตุ หนังสือเรื่อง Sexual McCarthyism (Basic Books, 1998) ของ Alan M. Dershowitz มุงวิเคราะห 
รัฐธรรมนูญอเมริกันประเด็นการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตํ าแหนง (Impeachment)



ภาคที่หก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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The Chinese Road to Socialism*

ตามปกติหนังสือที่เกี่ยวเนื่องดวยเรื่องเมืองจีนในระยะหลังๆ นี้นั้นมักจะขึ้นตนคํ านํ า
ดวยการโออวดวา ผู เขียนไดมีโอกาสไปทองเที่ยวในประเทศนั้นเปนระยะเวลายาวนานเทาใด  
The Chinese Road to Socialism ของนายวีลไรทกับนายแมคฟารเลน ดูจะเปนขอยกเวนของ 
ความขอนี้ เพราะไมแตเฉพาะจะไมมีคํ านํ าของผูเขียนเทานั้น ในบทนํ าของหนังสือเลมนี้ ผูเขียน 
ซ่ึงเปนนักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรเลียทั้งคู ไดช้ีใหเห็นวา วิถีทางที่นักเศรษฐศาสตรจะเรียนรู 
สภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ นั้นอาจทํ าไดหลายวิธี วิธีหนึ่งก็โดยการอานหนังสือ 
และบทความที่นักเศรษฐศาสตรอ่ืนๆไดเขียนไว วิธีที่สองโดยการศึกษาสถิติทางราชการและสิ่งตีพิมพ
ของรัฐบาลและสถาบันตางๆ วิธีที่สามโดยการสนทนากับนักเศรษฐศาสตรของประเทศนั้น และ 
วิธีที่ส่ีโดยการทองเที่ยวในประเทศนั้น อาศัยตา หู จมูก เพื่อสัมผัสระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
หนังสือเลมนี้เปนผลรวมของวิธีการทั้งสี่นี้ โดยมีจุดมุงหมายสํ าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก  
เพื่อศึกษาปจจัยทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่มีความสํ าคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ 
ของจีน ประการที่สอง เพื่อศึกษารายละเอียดการปฏิบัติการของปจจัยเหลานี้ทั้งหมดเพื่อประเมินผล
กระทบของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ การวางแผน เทคโนโลยี และการผลิต

หนังสือเลมนี้จํ าแนกออกเปน 3 ภาค และภาคผนวก 1 ภาค ภาคแรกวาดวยการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของจีนระหวางป 2492 – 2508 ภาคที่สองวาดวยผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรม
ระหวางป 2509 – 2511 และภาคที่สามวาดวยอุดมการณและการเมืองของระบบสังคมนิยมแบบจีน  
สวนภาคผนวกวาดวยคํ าสอน ‘ลาสุด’ ของเมาเซตุง

ในภาคแรก ผูเรียนเริ่มตนดวยการกลาวถึงอุดมการณ วัฒนธรรมและการเมือง 
ที่เปนมาในอารยธรรมของจีน ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนชาวจีน 
ทั้งปวง จากนั้นจึงกลาวถึงสถานการณทางเศรษฐกิจในป 2492 ซ่ึงเปนปแหงการปฏิวัติ รัฐบาล 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มตนดวยการบูรณะประเทศระหวางป 2492 – 2495 วิธีการที่ใชก็คือ  
การควบคุมทางเศรษฐกิจเฉพาะการประกอบการสํ าคัญๆ เชน การธนาคาร การพาณิชยกรรม การรถไฟ 
และอุตสาหกรรมสํ าคัญๆ อ่ืนๆ กับการปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยวิธีการเหลานี้ การบูรณะประเทศก็ประสบ 
                                    
* บทวิจารณหนังสือเรื่อง The Chinese Road to Socialism เขียนโดย E.L. Wheelwright and Bruce McFarlane, (New

Your : Monthly Review Press, 1970)ตีพิมพครั้งแรกใน รัฐศาสตรสาร ปที่ 1 ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2516)
น.98 - 106
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ผลสํ าเร็จอยางนาชื่นชม เมื่อการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจขั้นแรกสํ าเร็จลุลวงแลว จีนก็กาวตอไป 
ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกระหวางป 2496 – 2500 โดยมุงปูพื้นฐานสํ าหรับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฉบับนี้ เงินทุนสวนใหญจัดสรรใหแกอุตสาหกรรมผลิตสินคาประเภททุน 
(Capital Goods-industries) ดวยตองการใหอุตสาหกรรมประเภทนี้จํ าเริญรุดหนายิ่งกวาอุตสาหกรรม
ผลิตสินคาบริโภค (Consumer-goods Industries) กลยุทธในการพัฒนาระยะแรกเริ่มอาศัยโซเวียต 
เปนแบบอยางที่สํ าคัญ เพียงแตปรับใหเหมาะสมกับสภาพของจีน การวางแผนพัฒนาในระยะเริ่มแรก 
ยังคงเปนการรวมอํ านาจสูสวนกลาง ซ่ึงยังความสูญเปลาทางเศรษฐกิจเปนอันมาก จีนจึงเริ่มใช 
วิธีกระจายอํ านาจออกจากสวนกลาง การผลิตสินคาประเภททุนยังคงควบคุมโดยพนักงานสวนกลาง  
แตการผลิตสินคาบริโภคปลอยใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานในแตละทองถ่ิน   การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในระยะแรกเริ่มไดรับความชวยเหลือจากโซเวียตเปนสํ าคัญ  แตหลังจากที่โซเวียตเลิกใหความชวย
เหลือโดยสิ้นเชิงในป 2503  จีนเริ่มยืนบนขาของตนเอง gross fixed investment เพิ่มขึ้นจาก 5.5% ของ
รายไดประชาชาติในป 2493 เปน 17.9% ในป 2500 กลาวโดยทั่วไป จีนสามารถบรรลุเปาหมายดาน 
อุตสาหกรรมที่กํ าหนดไวในแผนฉบับแรกเปนสวนใหญ ทางดานการเกษตรกรรม จีนเริ่มตน 
ดวยการใชระบบนารวม และติดตามดวยระบบการสหกรณ ซ่ึงตามความเห็นของผูเขียนมีขอดีอยาง
นอย 4 ประการคือ ประการแรกการสหกรณมีสวนสํ าคัญในการใชประโยชนจากแรงงานที่มีอยู 
อยางเหลือเฟอ ในการทํ างานดานชลประทานระดับหมูบานหลังฤดูทํ านา ประการที่สอง การสหกรณ 
มีบทบาทสํ าคัญในการระดมเงินออม และนํ าเงินออมเหลานั้นไปลงทุน ประการที่สาม การสหกรณ 
ยังเปนผลใหมีการจัดการอยางมีเหตุมีผลมากขึ้น  ประการที่ส่ี การสหกรณมีบทบาทสํ าคัญในการ 
จัดสรรระบบการประกันสังคมที่ดีกวาเดิม อยางไรก็ตามโดยเหตุที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก 
เนนเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาอุตสาหกรรมเบาและการพัฒนาเกตรกรรม 
จึงไมรวดเร็วเทาที่ควร ในป 2501 จีนหันมาใชกลยุทธ “การกาวกระโดดครั้งใหญ” (The Great Leap 
Forward) เร่ิมใชระบบคอมมูน ซ่ึงเนนถึงระบบสังคมนิยมทางเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนเกิน 
ทางการเกษตร และเพิ่มชองโอกาสการลงทุนทางเกษตรกรรมและอื่นๆ กับเริ่มใชนโยบายอุตสาหกรรม
แบบ “เดินดวยขาทั้งสอง” (Walking on two legs) ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
ใหญ กลาง พรอมๆ กันไป และการใชเทคนิคการผลิตสมัยใหมกับเทคนิคการผลิตของทองถ่ิน 
พรอมๆ กันไป ในแงนี้แบบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเริ่มผันแปรจากกลยุทธของโซเวียต 
เพราะโซเวียตเริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยการใหความสํ าคัญแกอุตสาหกรรมหนัก 
เปนสํ าคัญ ซ่ึงเปนที่ถกเถียงกันในหมูนักเศรษฐศาสตรรัสเซียในทศวรรษ 1920 เปนอันมาก แตจีน 
เร่ิมประจักษวา กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมเชนนี้กอหายนภัยทางเศรษฐกิจเพียงใด ไมเฉพาะแต
เทคนิคการผลิตที่อาศัยทุนมากๆ (Capital-intensive Technique) ซ่ึงเปนหัวใจของอุตสาหกรรมหนัก  



202

จะไมเหมาะสมกับประเทศที่มีประชากรลนหลามเชนจีนเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดปญหาภาระ 
ในการพัฒนา ความจํ าเริญเติบโตที่แตกตางกันระหวางสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจ และปญหา 
แรงงานทะลักเขาสูภาคตัวเมืองอีกดวย เหตุฉะนี้จึงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
กลาง ทั้งภายในและภายนอกคอมมูนตางๆ และพยายามกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังคอมมูน 
และจังหวัดตางๆ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาจผลิตสินคาอุตสาหกรรมเบา เฉกเชนกระดาษ  
ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคการผลิตที่ใชทุนมากๆ หรืออาจผลิตสินคาอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงรวมทั้งสินคา
ประเภททุน แตพยายามเนนถึงการใชเทคนิคการผลิตที่อาศัยแรงงานมากๆ (Labour-intensive 
Technique) นโยบายเชนนี้นับเปนคุณตอประเทศจีนเปนอันมาก กลาวคือ ประการแรก สํ าหรับ 
อุตสาหกรรมซึ่งมีแหลงวัตถุดิบและตลาดใกลคอมมูน การกระจายการประกอบการยอมเปนไปได  
ขอถกเถียงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเหลานี้ครอบคลุมทั้งอุดมการณทางการเมือง แนวความคิด 
ทางเศรษฐศาสตร ศิลป และวัฒนธรรม ผูเขียนมีความเห็นวา การที่นโยบายเศรษฐกิจใหม (NEP)  
ยอมรับเอาลัทธิบูคารินไปใช แสดงใหเห็นวา การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจตกอยูในอํ านาจของพวก 
ฝายขวา การปฏิวัติวัฒนธรรมในป 2509 มีจุดมุงหมายสวนหนึ่งที่จะยื้อแยงอํ านาจจากผูนํ าฝายขวา  
(ซ่ึงรวมทั้งนายลิวเฉาฉี) เหลานี้  เพื่อหันกลับไปใชกลยุทธการบริหารเศรษฐกิจตามแบบอยางที่เมาเซตุง
วางไว

ผูเขียนมิไดกลาหาญชาญชัยพอที่จะระบุวา อะไรเปนตนตอของการปฏิวัติวัฒนธรรม
โดยชนชั้นกรรมาชีพ ดังเชนนักวิชาการตะวันตกมากหลาย นี้นับเปนขอดียิ่ง เนื้อหาในตอนนี้ 
คอนขางละเอียดและวิเคราะหอยางเปนระบบ แนวความคิดเบื้องฐานของการปฏิวัติวัฒนธรรม 
ก็เพื่อที่จะเนนความสํ าคัญของปจจัยมนุษยที่มีตอกระบวนการพัฒนา คุณคาพื้นฐาน ความคิด และ 
แรงจูงใจของประชาชนเปนปจจัยสํ าคัญยิ่งที่มีผลตอความเปนไปของสังคม แมว าการปฏิวัติ 
ทางการเมืองและการปฏิวัติทางเศรษฐกิจจะสัมฤทธิผล แตการปฏิวัติจะมิไดช่ือวาประสบผลสํ าเร็จ  
หากยังไมมีการปฏิวัติจิตใจมนุษย ปจจัยดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดในหมูประเทศ 
ดอยพัฒนามากมาย อยางไรก็ตาม ดังที่ผูเขียนชี้ใหเห็น การปฏิวัติวัฒนธรรมหาไดมีบทบาทสํ าคัญ 
ในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการวางแผนอยางสํ าคัญไม ตางกันแตเพียงวา ผูจัดการโรงงานซึ่งเดิม 
ตองปรึกษาหารือคณะกรรมการการปกครองสวนทองถ่ิน ตองหันมาปรึกษาคณะกรรมการสวนทองถ่ิน
ของคณะปฏิวัติวัฒนธรรมแทน แตการปฏิวัติวัฒนธรรมมีบทบาทสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจ 
ในการประกอบการ โดยพยายามเลิกลมแรงจูงใจดานกํ าไรและผลตอบแทนในการทํ างานเสีย  
โดยที่คาจางยังคงมีอยู รายละเอียดในเรื่องเหลานี้ปรากฏอยูในบทที่ 7 ความพยายามในการเปลี่ยน 
การจัดสรร material incentives มาเปน non-material incentives หรืออีกนัยหนึ่ง moral incentives  
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นับเปนหัวใจของคํ าสอนของเมาเซตุง สังคมแบบสังคมนิยมจะมีเสถียรภาพอยูมิไดหากแรงจูงใจ 
ที่ปรากฏอยูในระบบทุนนิยมยังคงมีบทบาทสํ าคัญตอความเปนไปของสังคมนี้ และถาหากแรงจูงใจ 
และระบบคุณคาเหลานี้ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง มิชามินานสังคมก็จะหันกลับไปสูระบบทุนนิยมอีก  
นักเศรษฐศาสตรตะวันตกเปนอันมาก รวมทั้งนายแฮรร่ี จี. จอหนสัน ตางมีความเห็นวา moral 
incentives ไมอาจมีบทบาทสํ าคัญในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม แตทัศนคติเชนนี้ยึดถือโครงสราง 
ของสังคมตะวันตกเปนแบบอยางในการวิเคราะห สังคมที่ยังมีลักษณะเปนสังคมเกษตรและอิทธิพล 
ของอายรธรรมตะวันตกยังมีไมมากเฉกเชนจีน ขอสรุปเชนนี้จะถูกตองหรือ ผูเขียนทั้งสองมีความเห็น
เอนเอียงไปทางขอสรุปดังกลาวนี้ แมผูเขียนจะไดเรียนรูอารยธรรม วัฒนธรรมและระบบคุณคา 
ของจีนดีพอ ก็ยังมีความเห็นวา ไมมีสังคมใดประเทศใดที่สามารถพัฒนาไดโดยอาศัย moral incentives
ลวนๆ

ถาหากจะกลาววา The Chinese Road to Socialism วาเปนโฆษณาชวนเชื่อของ 
พวกฝายซาย เพราะเหตุที่หนังสือเลมนี้เขียนโดยผูนิยมชมชื่นจีนแดง ตีพิมพโดยสํ านักพิมพของ 
พวกฝายซาย และเขียนคํ านํ าโดยนักเศรษฐศาสตรช้ันนํ าของพวกฝายซาย (นางโจน โรบินสัน)  
ขอกลาวหานี้ปราศจากมูลใดๆ ใครก็ตามที่มีสํ านึกแหงวิชาการคงมีความเห็นไมตางไปวา นี่เปนหนังสือ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจีนแผนดินใหญที่ดีเยี่ยมอีกเลมหนึ่ง ผูเขียนไมเพียงแตแจกแจงขอโตแยง 
ในประเด็นตางๆ ระหวางผู ที่เห็นวารูปแบบการพัฒนาของจีนเปนแบบอยางแหงความลมเหลว  
กับผูที่เห็นวาแบบแผนการพัฒนาของจีนเปนแบบอยางที่นาชื่นชมเทานั้น หากทวายังเพียรพยายามชี้ให
เห็นวา นโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ ของจีนมีสวนใดบางที่ลมเหลว และสวนใดบางที่สัมฤทธิผล  
และถาหากจะกลาวหาสถิติที่ปรากฎในหนังสือเลมนี้วาเปนโฆษณาชวนเชื่อ เราก็นาจะถามตัวเอง 
วามีสถิติใดบางที่ไมใชมุสาวาท ในแงนี้นาชมเชยผูเขียนที่พยายามเตือนผูอานอยูเนืองๆวา ตัวเลขใดบาง
ที่มีขอชวนสงสัย ความพยายามในการวางตัวเปนกลางของผูเขียนยอมมีสวนทํ าใหหนังสือเลมนี้ 
นาเชื่อถือมากขึ้น แตแนนอนที่สุดแนวความคิดทางการเมืองของผูเขียนยอมมีอิทธิพลอยางสํ าคัญ 
ตอความเห็นที่ปรากฏในหนังสือนี้
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จากเอ็ดการ สโนว ถึง นิมเวลล*

มรณกรรมของนิม เวลส (Nym Wales) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2540 นับเปนการปดฉาก 
‘ดาวแดงเหนือเมืองจีน’ (Red Star Over China) โดยส้ินเชิง เพราะบัดนี้บรรดาผูมีสวนรูเห็น 
และตระหนักถึงประกายอันเจิดจาของ ‘ดาวแดง’ ในทศวรรษ 2470 ลวนอํ าลาจากมนุษยโลกแลวทั้งสิ้น

นิม เวลส เปนนามปากกาของเฮเลน ฟอสเตอร สโนว (Helen Foster Snow, 1907-
1997) ภรรยาของเอ็ดการ สโนว (Edgar Snow, 1905-1972) นักหนังสือพิมพอเมริกันผูเจาะขาวสงคราม
กลางเมืองในประเทศจีน และติดตาม ‘กองทัพแดง’ จนมีโอกาสสัมภาษณเหมาเจอะตุง โจวเอนไล  
และผูนํ าคนอื่นๆของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ทั้งสองรวมทุกขรวมสุขและรวมผจญภัย 
ในการรายงานขาวเพื่อใหโลกภายนอกไดรับทราบความเปนไปใน‘กองทัพแดง’และสงครามกลางเมือง
ในประเทศนั้น ผลงานการรายงานขาวดังกลาวนี้ทํ าใหเอ็ดการ สโนว กลายเปนนักหนังสือพิมพ 
ที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยกยองวาเปน ‘ผูเชี่ยวชาญ’ เร่ืองเมืองจีน  ในขณะที่เฮเลนผูภรรยาไมเปนที่รูจักกัน
มากนัก

เอ็ดการ สโนว เกิดที่เมืองแคนซัส (Kansas City) มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในป พ.ศ.2448 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Missouri เขาสนใจที่จะทํ างาน 
ดานการโฆษณา จึงตามโฮเวิรด สโนว (Howard Snow) ผูเปนพี่ไปมหานครนิวยอรค และเริ่มทํ างานกับ 
Medley Scovil Advertising Company ในเดือนกันยายน 2467 ในระหวางนั้นสมัครเรียนวิชาการโฆษณา
ใน Columbia University School of Journalism ในตอนกลางคืน แตเรียนไมจบ ทายที่สุดจึงตัดสินใจ 
ลาพักงานหนึ่งปเพื่อไปศึกษาใน University of Missouri School of Journalism แลวกลับไปทํ างาน 
ในบริษัทเดิม เมื่อบริษัทไมปรับตํ าแหนงและเงินเดือนใหเขา เอ็ดการจึงลาออกจากงานในเดือน
กุมภาพันธ 2471 แลวตัดสินใจเดินทางรอบโลก การตัดสินใจครั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะเขาไมตองการ 
ใชชีวิตจมอยูกับงานโฆษณาอีกตอไป อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวาในสวนลึกของหัวใจ เขาตองการเปน 
นักเขียน

เอ็ดการ สโนว ไดรับจดหมายแนะนํ าตัวจากศาสตราจารยวอลเตอร วิลเลียมส (Walter 
Williams) คณบดีคณะวารสารศาสตรแหงมหาวิทยาลัยมิสซูรี อันเปนเหตุใหเขาไดรูจักกับโธมัส  
แฟรง กลิน แฟรแฟกซ มิลลารด (Thomas Franklin Fairfax Millard) และ เจ.บี. พาวเวลล (J.B. Powell)

                                    
* ตีพิมพครั้งแรกใน นิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือน เมษายน 2540
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ซ่ึงเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมิสซูรีดวยกันทั้งคู มิลลารดเคยเปนเจาของและบรรณาธิการนิตยสาร China 
Weekly Review ซ่ึงออกในนครเซี่ยงไฮ  นิตยสารนี้ตอมาตกเปนของพาวเวลล

เอ็ดการ สโนว เดินทางมาถึงนครเซี่ยงไฮในเดือนกรกฎาคม 2471 เขาไมมีความรู 
เร่ืองเมืองจีนเลย ไมมีความรูแมแตประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อีกทั้งเมืองจีนก็มิใชจุดหมายปลายทาง
ของเขา เขาตองการทองไปในโลกกวาง เพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยว แตแลวเขาก็ไดงาน 
ในตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาในนิตยสาร China Weekly Review มิลลารดและพาวเวลล 
ศิษยรวมสํ านักกลายเปนผูอุปถัมภของเขา และกอใหเกิดวงไพบูลย ‘The Missouri Mafia’ ในนคร 
เซี่ยงไฮนั้นเอง มหาวิทยาลัยมิสซูรีเปนมหาวิทยาลัยอเมริกันแหงแรกที่เปดสอนวิชาวารสารศาสตร  
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้จึงกระจัดกระจายเปนนักขาวและนักหนังสือพิมพทั่วโลก

ความจํ าเปนในการหารายไดสํ าหรับการใชจายในการเดินทางทองโลก ทํ าใหเอ็ดการ 
สโนว ยอมรับตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาของ China Weekly Review จดหมายที่เขาเขียนถึง
มารดาในชวงนี้ยังคงกลาวถึงการลาจากเมืองจีนในเวลาไมชา แตชะตากรรมทํ าใหเขาใชชีวิตจมปลัก 
อยูในเมืองจีน และถลํ าลึกตามลํ าดับ จากงานดานการโฆษณา เอ็ดการเร่ิมกาวสูงานนักขาว เมื่อพาว
เวลลติดภารกิจสํ าคัญ เอ็ดการจะถูกสงไปทํ าขาวแทน ซ่ึงกลายเปนจุดเปลี่ยนผันแหงชีวิตที่สํ าคัญ เขามี
โอกาสเดินทางโดยรถไฟไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแมนจูเรีย ไดเห็นชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน และไดเผชิญภาวะทุพภิกขภัยที่กํ าลังเกิดขึ้น ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขา Journey to the 
Beginning (1958) เอ็ดการ สโนว เร่ิมตอบคํ าถามวา ทํ าไมเมืองจีนจึงเริ่มมีความหมายสํ าหรับเขา

ในป 2472 เอ็ดการ สโนว ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยบรรณาธิการ China Weekly 
Review พรอมกันนั้นก็เปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพ The Chicago Tribune สํ าหรับเขตจีนใตดวย ในขณะที่
พาวเวลล ซ่ึงรายงานขาวใหหนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้ ถูกสงไปรายงานขาวในแมนจูเรีย นับเปน 
ความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่การงานครั้งสํ าคัญ กํ าหนดการลาจากเมืองจีนถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ 
กระนั้นก็ตาม เขายังคงถวิลหาการเดินทางทองเที่ยว เมื่อมีสํ านักขาวแหงใหมกอตั้งขึ้นในป 2473  
คือ Consolidated Press เอ็ดการ สโนว จึงเปลี่ยนงาน เพราะงานใหมทํ าใหเขาทองเที่ยวในประเทศตางๆ 
ได ไมจํ าเพาะแตเมืองจีน หากยังครอบคลุมไตหวัน ฟลิปปนส อินโดจีน พมา ศรีลังกา และอินเดีย 
อีกดวย

ชวงเวลาระหวางเดือนกันยายน 2473 เดือนกรกฎาคม 2474 เปนชวงเวลาที่เอ็ดการ 
สโนวมีโอกาสทองเที่ยวในอาเซียตะวันออกไกลอยางกวางขวาง นอกจากจะรายงานขาวใหแก 
Consolidated Press แลว เขายังเขียนบทความและรายงานขาวใหแกนิตยสารและหนังสือพิมพ 
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ฉบับอื่นๆ อีกดวย เขารวบรวมขอมูลที่ไดจากการทองเที่ยวเพื่อเก็บไวเขียนหนังสือที่เขาตั้งชื่อ 
ลวงหนาไวแลววา Journey South of the Cloud แตแทนที่เขาจะกลับไปเขียนหนังสือที่นิวยอรค  
เขาเลือกกลับไปนครเซี่ยงไฮ แตแลวชะตากรรมก็ชักจูงใหเขาต องอยู ในประเทศจีนตอไป  
โดยที่ Journey South of the Cloud เขียนไมเสร็จ

โรเบรต เอ็ม. ฟารนสเวิรธ (Robert M. Farnsworth) ศาสตราจารยวิชาภาษาอังกฤษ 
แหงมหาวิทยาลัยมิสซูรี รวบรวมงานเขียนของเอ็ดการ สโนว ในชวงป 2473-2474 มาตีพิมพ 
เปนหนังสือช่ือ Edgar Snow’s Journey South of the Cloud (University of Missouri Press, 1991) 
โดยตั้งชื่อหนังสือเลียนชื่อหนังสือที่เอ็ดการ สโนว ตั้งใจเขียน แตเขียนไมเสร็จนั้น บทนํ าและคํ าอธิบาย
ในหนังสือเลมนี้ชวยใหเราเขาใจชีวิตและความคิดของเอ็ดการ สโนว ในชวงเวลาดังกลาวอยางดียิ่ง

แตการยอนกลับมานครเซี่ยงไฮ ทํ าใหเอ็ดการ สโนว มีโอกาสพบเฮเลน ฟอสเตอร 
(Helen Foster) ในเวลานั้นเฮเลนอายุ 24 ป บิดาของเธอเปนทนายความที่ทํ างานกับบริษัทเหมืองแร
บริษัทหนึ่งที่เขาไปประกอบธุรกิจในประเทศจีน เฮเลนโดยสารเรือไปเมืองจีนและทองเขาสูลํ านํ้ าหวังปู 
(Whangpoo River) จนถึงเมืองเซี่ยงไฮ  ที่นั่นเธอทํ างานเปนเลขานุการ  อันเปนตํ าแหนงที่บิดาจัดหาให

ในขณะที่ปารีสเปนที่สุมหัวของนักเขียนและศิลปนนานาชาติในทศวรรษ 2460  
พอถึงทศวรรษ 2470 บรรดานักผจญภัยจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาพากันมุงหนาสูประเทศจีน  
อารยธรรมอันเกาแกของจีนมีสวนดึงดูดนักผจญภัยหนุมสาวจากทุกมุมโลก คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า 
เมื่อเทียบกับมาตรฐานยุโรปและอเมริกา เกื้อกูลตอการใชชีวิตในการผจญภัยในโลกเกาที่เปน ‘ของ
ใหม’ ของคนเหลานี้

เฮเลน ฟอสเตอร อยูในกลุมหนุมสาวที่ตองการผจญโลก กอนออกเดินทางจากสหรัฐ
อเมริกา เธอไดอานรายงานขาวเกี่ยวกับเมืองจีนที่เขียนโดยเอ็ดการ สโนว มากอนแลว เมื่อเรือมาถึง 
เซี่ยงไฮ เธอจึงตามหาเอ็ดการ ทั้งสองพบกันใน Chocolate Shop อันเปนรานขายไอศกรีม อีก 16 เดือน
ตอมาทั้งคูก็จูงมือเขาสูประตูวิวาห การผจญภัยรวมกันในชวงเวลาอันยาวนายจึงเริ่มตนขึ้นตั้งแตป 2475

เฮเลนและเอ็ดการเลือกตั้งรกรากในนครปกกิ่ง บานของสามีภรรยาคู นี้อยู ใกล
มหาวิทยาลัยเยนซิง (Yenching University) อันเปนสถานอุดมศึกษาที่พวกมิชช่ันนารีอเมริกัน 
จัดตั้งขึ้น เอ็ดการใชเวลาสวนหนึ่งสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนี้ดวย ทั้งสองเริ่มศึกษาภาษาจีน 
อยางจริงจัง พรอมทั้งสานสัมพันธกับประชาชนและนักเขียนจีน ในจํ านวนนี้รวมมาดามซุนยัตเซนดวย 
อาชีพนักหนังสือพิมพทํ าใหเอ็ดการติดตอสัมพันธกับผูนํ ารัฐบาลจีนมากอนแลว แตความสัมพันธใหม 
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ที่กอตัวในชวงนี้เปนความสัมพันธกับผูนํ านักศึกษา ซ่ึงกํ าลังเคลื่อนไหวตอตานการรุกรานของญี่ปุน 
บรรดาผูนํ าเหลานี้หลายตอหลายคนกลายมาเปนผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา

หนังสือเลมแรกของเอ็ดการ สโนว มิใช Journey South of the Cloud หากแตเปน  
The Far Eastern Front ซ่ึงตีพิมพในป 2477 เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงกรณีที่ญ่ีปุนยึดแมนจูเรีย  
พรอมทั้งเตือนวา สันนิบาตชาติและบรรดาสนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีอยูไมเพียงพอที่จะรักษา
ระเบียบการเมืองระหวางประเทศ

เมื่อญ่ีปุนกรีฑาทัพยึดครองแมนจูเรียและดินแดนทางภาคเหนือของจีน เอ็ดการ สโนว 
สามารถรายงานขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูภาษาจีนที่มีอยู แมจะไมดีเลิศ ชวยใหเขาไดรับรู
ความรู สึกของประชาชนชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนผูรักชาติ สงครามในตะวันออกไกล 
ในป 2478 ทํ าใหเอ็ดการ สโนว ถลํ าลึกเขาไปสูวัฏจักรการเมืองจีนมากขึ้นๆ กํ าหนดการกลับบานเกิด
เมืองนอกมิไดถูกกลาวถึงอีกเลย เฮเลนและเอ็ดการรวมเดินขบวนกับเยาวชนจีนผูรักชาติตอตาน 
การรุกรานของญี่ปุน

ความขัดแยงภายในระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน  
ทํ าใหเฮเลนและเอ็ดการเร่ิมสนใจศึกษาและติดตามรายงานขาวเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต ซ่ึงในป 2479 
เปนที่รูจักกันในชื่อ ‘โจรแดง’ ในเวลานั้นโลกตะวันตกไมมีขอมูลเกี่ยวกับผูนํ าพรรคคอมมิวนิสต  
ทั้งเฮเลนและเอ็ดการตางไดเห็นการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลกกมินตั๋ง อันมีจอมพลเจียงไคเช็ค 
เปนผูนํ า

ในเดือนมิถุนายน 2479 เอ็ดการ สโนว ออกเดินทางไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือ  
อันเปนฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และกํ าลังถูกกองทัพฝายรัฐบาลลอมปราบ  
เอ็ดการไดรับคํ าแนะนํ าอันดียิ่งจากมาดามซุนยัดเซนกอนออกเดินทาง การสานสายสัมพันธผาน 
มาดามซุน ชวยเกื้อกูลใหเดินทางเขาสูเมืองเปาอัน (Pao-An) อันเปนเมืองหลวงของฝายคอมมิวนิสต 
โดยไมยากเย็นนัก ทั้งนี้ด วยความชวยเหลือของกองทัพแมนจูเรีย ซ่ึงเปน ‘แนวรวม’ ของ 
ฝายคอมมิวนิสต

เอ็ดการ สโนว อาศัยอยูในฐานที่มั่นของฝายคอมมิวนิสตถึง 4 เดือน และเดินทางกลับ
นครปกกิ่งในเดือนตุลาคม 2497 ในระหวางนั้น เขามีโอกาสสัมภาษณเหมาเจาะตุง โจวเอนไหล และ 
ผูนํ าพรรคคนอื่นๆ  อีกทั้งไดเห็นสภาพความเปนอยูของประชาชนในเขตคอมมิวนิสต

เอ็ดการ สโนว กลับมานั่งเขียน Red Star Over China ในนครปกกิ่งทามกลางเสียงปน
การตอสูระหวางกองทัพญ่ีปุนกับกองทัพจีน หนังสือเลมนี้ตีพิมพคร้ังแรกในป 2480 ในประเทศอังกฤษ 
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โดยที่ฉบับภาษาจีนออกสูบรรณาพิภพกอนฉบับภาษาอังกฤษ เอ็ดการ สโนว กลาวไวในคํ านํ า 
หนังสือเร่ือง Red China Today (1961) วา Red Star Over China (1937) ฉบับภาษาจีนชวยใหประชาชน
ชาวจีนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศของเขาเอง ผูอานชาวจีนหลายตอหลายคน
กลายมาเปนผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา

เอ็ดการ สโนว มิไดเขียน Red Star Over China (1937) ดวยความเปนกลาง  
เขาแลเห็นศักยภาพของฝายคอมมิวนิสตในการเติบใหญทางการเมือง เขาเชื่อวา หากพรรคคอมมิวนิสต
เปนผูนํ ารัฐบาล จีนจะสามารถตอตานการรุกรานของญี่ปุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาล 
กกมินตั๋ง ความสํ าเร็จของ Red Star Over China (1937) มิไดอยูที่วาหนังสือเลมนี้ชวยใหโลกตะวันตก 
รูจักเหมาเจอะตุงและพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนเทานั้น หากยังอยูที่คํ าทํ านายที่ถูกตองวา  
พรรคคอมมิวนิสตจะมีชัยเหนือพรรคกกมินตั๋งอีกดวย

เฮเลน สโนว มิไดปลอยใหสามีเปนผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน 
แตเพียงฝายเดียว เธอก็เขียนหนังสือในเรื่องเดียวกันนี้ดวย เฮเลนเดินทางไปพบเหมาเจอะตุง 
ที่เมืองหูหนาน (Hunan) อันเปนบานเกิด ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตเสร็จสิ้น ‘การเดินทางไกล’
(The Long March) ระยะทาง 6,000 ไมล เธอใชเวลาตลอดฤดูรอนป 2482 กับเหมาเจอะตุง และรวบรวม
ขอมูลสํ าหรับการเขียน Inside Red China (1939) แตมิไดใชช่ือจริง เอ็ดการ สโนว ขอใหเธอใช 
นามปากกา เพราะเกรงวาผูอานจะสับสน เธอเลือกใชนามปากกาวา Nym Wales โดยที่ Nym เปนภาษา
กรีก แปลวา name สวนตัวเธอเองแมจะถือกํ าเนิดในมลรัฐยูทาห แตบรรพบุรุษมีเชื้อสายเวลส 
จากสหราชอาณาจักร  การเลือกใชนามปากกา Nym Wales ก็ดวยเหตุดังกลาวนี้

เฮเลนและเอ็ดการ สโนว เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในป 2484 สงครามระหวางจีน 
กับญี่ปุ นทวีความรุนแรงตามลํ าดับ ในขณะเดียวกับที่มีสงครามกลางเมืองระหวางพรรคกกมินตั๋ง 
กับพรรคคอมมิวนิสต โดยที่สงครามอาเซียแปซิฟกกํ าลังอุบัติขึ้นดวย ภาวะสงครามดังกลาวนี้ทํ าให 
สามีภรรยาคูนี้ตัดสินใจกลับบานเกิด  แตยังคงติดตามขาวคราวอยางใกลชิด

ในชวงสงครามทวีความรุนแรงนี้เอง ความขัดแยงระหวางเฮเลนกับเอ็ดการ สโนว  
มีมากขึ้น ไมเปนที่แนชัดวา การที่เอ็ดการขอรองมิใหเฮเลนใชช่ือจริงสํ าหรับหนังสือเร่ือง Inside Red 
China (1939) สรางความบาดหมางระหวางคนทั้งสองหรือไมเพียงใด เฮเลนเปนคนปราดเปรื่อง 
ไมดอยกวาเอ็ดการ แตตองอยูภายใตรมเงาชื่อเสียงของเอ็ดการ ในที่สุดคนทั้งสองตกลงหยารางกันในป 
2492 อันเปนปที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได เอ็ดการ สโนว แตงงานใหมกับลอยส  
วีลเลอร (Lois Wheeler) ในหนังสือ Red China Today (1970) สโนวกลาวขอบคุณภรรยาที่ตอง 
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ทั้งทํ างานบานและพิมพตนฉบับใหเขา แตก็ไมเปนเหตุใหตองหยาราง “...because she is a special kind 
of angel.” ผมเขาใจเอาเองวา เอ็ดการ สโนว เขียนกระแนะกระแหนภรรยาคนแรก

เฮเลน ฟอสเตอร ยังคงใชนามปากกา Nym Wales หลังจากแยกทางกับเอ็ดการ  
สโนวแลว เธอมีผลงานหนังสือและบทความประมาณ 40 ช้ิน สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีน  
ในจํ านวนนี้รวมทั้งหนังสือเร่ือง Red Dust : Autobiographies of Chinese Communisit (1952)  
เอกสารของเธอที่ขนออกมาจากเมืองจีน รอนแรมกวาครึ่งโลก บัดนี้อยูในความดูแลของ Hoover 
Institution ซ่ึงเปนประโยชนแกผูสนใจจีนศึกษา นักวิชาการบางคนมีความเห็นวา Inside Red China
(1939) ของเธอดีกวา Red Star Over China (1937) แตเปนเพราะคนทั่วไปไมรูจักเฮเลน ฟอสเตอร และ 
Nym Wales ในขณะที่เอ็ดการ สโนวเปนนักหนังสือพิมพที่มีช่ือเสียง อีกทั้งมีรายงานขาวและบทความ
ปรากฏในหนังสือพิมพและนิตยสารอยางสมํ่ าเสมอ Red Star Over China (1937) จึงเปนที่รูจักมากกวา 
Inside Red China (1939)

ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญไดในป 2492 เอ็ดการ  
สโนว พยายามกลับไปเยือนประเทศจีน แตไดรับการกีดขวางจากกระทรวงตางประเทศอเมริกัน 
ในยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายจอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles) ดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ (2496-2502)

รัฐบาลอเมริกันหนุนหลังรัฐบาลพรรคกกมินตั๋งมาโดยตลอด ซ่ึงผู ชํ านาญการ 
เร่ืองเมืองจีนจํ านวนมากเห็นวา รัฐบาลอเมริกันเลือกแทงมาผิดตัว เนื่องจากมองขามความชั่วราย 
ของรัฐบาลเจียงไคเช็ค และมิไดใหความสํ าคัญตอความรูสึกนึกคิดของประชาชนชาวจีนจํ านวนมาก 
ที่เกลียดชังรัฐบาลกกมินตั๋งที่มีแตความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวง ในทัศนะของผูนํ าอเมริกัน 
หากพรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได จีนจะกลายเปนพันธมิตรที่แนนแฟนของสหภาพ 
โซเวียต ซ่ึงเปนภัยแกสันติภาพของโลก  รัฐบาลอเมริกันจึงหนุนหลังรัฐบาลเจียงไคเช็คอยางสุดจิต 
สุดใจ ทั้งๆที่เอ็ดการ สโนวไดเสนอบทวิเคราะหช้ีใหเห็นวา พรรคคอมมิวนิสตจีนยากที่จะเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกันกับสหภาพโซเวียต ความรูสึกชาตินิยมอันแรงกลาจะทํ าใหพรรคคอมมิวนิสตจีน
แตกคอกับสหภาพโซเวียต เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอเมริกันประจํ าประเทศจีนก็มีความเห็น
ในทํ านองเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จอหน สจวต เซอรวิส (John Stewart Service) และ จอหน  
แพตตัน เดวีส (John Paton Davies) นายพลโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบัญชาการกองทหาร
อเมริกันประจํ าประเทศจีน ก็มีความเห็นเดียวกันดวย การแทงมาผิดตัวของรัฐบาลอเมริกันนับเปนเหตุ
สํ าคัญที่ทํ าใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีน
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แตพวกขวาจัดกลาวหาวา เหตุที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีนก็เปนเพราะวา 
รัฐบาลอเมริกันมิไดหนุนชวยรัฐบาลเจียงไคเช็คมากพอ อีกทั้งเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ 
ประจํ าประเทศจีน รวมทั้งนายพลสติลเวลลเอียงขางฝายคอมมิวนิสต เมื่อวุฒิสมาชิกโจเซฟ แม็กคารธี 
(Joseph McCarthy, 1909-1957) แหงมลรัฐวิสคอนซินกลาวหาในเดือนกุมภาพันธ 2493 วา  
มีคอมมิวนิสต 205 คนในกระทรวงการตางประเทศ การ ‘กวาดลาง’ คอมมิวนิสตจึงเกิดขึ้นอยางเปน
ขบวนการ ซ่ึงรูจักกัน   ในเวลาตอมาในชื่อ ลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ไมตองสงสัยเลยวา จอหน 
สจวต เซอรวิส และจอหน แพตตัน เดวีส จะไมถูกกวาดลาง บรรดาผูส่ือขาวอเมริกันที่เคยทํ างาน 
ในประเทศจีนก็พลอยถูกหางเครื่อง ในจํ านวนนี้รวมเอ็ดการ สโนว ฮาโรลด ไอแซ็กส (Harold Isaacs)  
ธีโอดอร ไวท (Theodore H. White) และอีริก ซาวาไรด (Eric Sevareid) นักศึกษาเรื่องเมืองจีน  
ดังเชน จอหน แฟรแบงก (John K. Fairbank) ก็มิไดรับยกเวน แฟรแบงกอยูเมืองจีนในชวงเวลา 
ไลเล่ียกับเอ็ดการ  สโนว และเปนผูเขียนบทนํ า Red Star Over China ในฉบับที่ตีพิมพในป 2504

อยางไรก็ตาม เปนที่ เข าใจกันวา เอ็ดการ สโนวมิไดรับผลกระทบจากลัทธิ 
แม็กคารธีมากนัก แตการเดินทางไปเมืองจีนมิอาจกระทํ าไดในชวงที่ลัทธิแม็กคารธีมีอิทธิพลและ 
มีการปายสีและกลาวหา ‘ความไมเปนอเมริกัน’ อยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม เมื่อลัทธิแม็กคารธีส้ินลม
ปราณ เอ็ดการ สโนว ก็มีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศจีนในป 2503 คราวนี้ภายใตรัฐบาล
คอมมิวนิสต The Other Side of The River (1961) เปนผลงานที่ไดจากการเดินทางครั้งนี้ สโนวเลาไว 
ในบทนํ าถึงความทุลักทุเลกวาที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง หนังสือเลมนี้มีการแกไขเพิ่มเติมในเวลา 
ตอมา และเปลี่ยนชื่อเปน Red China Today (1970) โดยที่มีบทนํ าวาดวย China in the 1970s

เอ็ดการ สโนว มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองจีนอีกหลายครั้ง ในการเยือนในป 2511 
เขามีโอกาสยืนเคียงขางเหมาเจอะตุงในการตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสวันชาติ นับเปนเกียรติ 
ที่ไดรับอยางสูง แตนัยสํ าคัญยิ่งกวาก็คือ การปรับทาทีของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีตอสหรัฐอเมริกา 
เฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) สารภาพในภายหลังวา  ผูนํ าอเมริกันเวลานั้นตีความการยกยอง 
เอ็ดการ สโนว ไมออก

หนังสือเลมสุดทายของเอ็ดการ สโนว ก็คือ The Long Revolution (1971)  
แลว เขาก็ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2514 นายกรัฐมนตรีโจวเอนไหลกลาวยกยองวา  
เอ็ดการ สโนว เปนตัวอยางของมิตรภาพอันจริงใจระหวางประชาชนชาวอเมริกันกับประชาชน 
ชาวจีน หลังจากนั้นเพียง 2 เดือนเศษ การทูตปงปองระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก็อุบัติขึ้น เอ็ดการ สโนว มิไดมีชีวิตยืนยาวพอที่จะไดเห็นการฟนสัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสอง
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เฮเลน ฟอสเตอร มีชีวิตสืบตอมาอีกเกือบ 25 ป และถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2540 กอนที่เธอจะถึงแกกรรม รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยกยองใหเธอเปน Friendship 
Ambassador นับเปนการยกยองอันหาที่เปรียบมิได การจากไปของเฮเลนไมเพียงแตเปนการจากไปของ
Nym Wales เทานั้น หากยังเปนการปดฉากอันยิ่งใหญของ Red Star Over China (1937) และ Inside 
Red China (1939) อีกดวย
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Red Star Over China ถึงวาระแซยิด*

และแลววาระแซยิดของ Red Star Over China ก็มาถึง !

ไมนาเชื่อวา เวลาผานไปอยางรวดเร็วถึงปานนี้ ผมตองกลับไปฟนความจํ าเกี่ยวกับ
หนังสือสํ าคัญเลมนี้ และกลับไปอานบทความเรื่อง “ดาวแดงเหนือเมืองจีน” ของ ธเนศ อาภรณสุวรรณ 
ซ่ึงตีพิมพในวารสาร สังคมศาสตรปริทัศน (มกราคม 2516) อีกครั้งหนึ่ง

Red Star Over China เป นหนังสือเล มแรกที่ช วยให โลกภายนอกรู จัก  
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และบรรดาผูนํ าพรรคคนสํ าคัญ โดยเฉพาะเหมาเจอะตุง ผูเขียน 
เปนนักหนังสือพิมพชาวอเมริกัน ช่ือ เอ็ดการ สโนว (Edgar Snow, 1905-1972) ผูซ่ึงดํ ารงอาชีพ 
นักหนังสือพิมพเพราะชะตากรรมชักพา

เอ็ดการ สโนว  มิได ตั้งใจประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ หากแตต องการ 
เปนนักโฆษณา แตแลวเมื่อผิดหวังจากงานโฆษณา สโนวจึงตัดสินใจเดินทางรอบโลกในป 2471  
เมื่อเดินทางไปถึงเมืองเซี่ยงไฮ เขาตองทํ างานในตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายโฆษณาของนิตยสาร  
China Weekly Review เพื่อหารายไดสํ าหรับการทองเที่ยว แตแลวก็ถลํ าลึกไปเปนนักขาว ในชั้นแรก 
ความผูกพันที่เขามีตอเมืองจีนยังไมมี ทั้งเขาก็ไมมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีน  
การทํ าหนาที่นักขาวตัวแทนทํ าใหสโนวไดเห็นชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวจีน รวมตลอดจนได
พานพบทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้น ซ่ึงสรางความทุกขเข็ญแกประชาชนอยางสุดพรรณนา สโนวไดเห็นอาการ
ความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพรรคกกมินตั๋ง และไดรับทราบพฤติกรรม 
ของ ‘โจรแดง’ อันเปนชื่อที่ฝายรัฐบาลเรียกกองทัพแดงของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน

เอ็ดการ สโนว แตงงานกับเฮเลน ฟอสเตอร (Helen Foster, 1907-1997) ในป 2475  
ทั้งสองเริ่มมีความผูกพันกับเมืองจีน และเลือกตั้งบานเรือนในนครปกกิ่ง โดยที่เร่ิมเรียนภาษาจีน 
อยางจริงจังดวย ทั้งสองเขาไปพัวพันกับขบวนการนักศึกษาซึ่งกํ าลังรณรงคตอตานการรุกรานของญี่ปุน 
ยิ่งนานวันทั้งสองยิ่งมีจุดยืนแตกตางจากพรรคกกมินตั๋ง

                                    
* ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 9-15 มิถุนายน 2540
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แทที่จริงแลว เอ็ดการ สโนวเร่ิมรายงานขาวเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน
กอนการแตงงานเสียอีก บทความของสโนวซ่ึงตีพิมพในนิตยสาร Current History ในป 2473  
นับเปนประจักษพยานของความขอนี้ บทความดังกลาวกลาวถึงการรุกคืบของกองทัพแดงในประเทศ
จีน จากการศึกษาของศาสตราจารยโรเบิรต ฟารนสเวิรธ (Robert M. Farnsworth) แหงมหาวิทยาลัย 
มิสซูริ อันเปนสํ านักตักศิลาของเอ็ดการ สโนว พบวา สโนวแสดงความคิดเห็นในบทความดังกลาววา 
กองทัพแดงอาจมีชัยเหนือรัฐบาลพรรคกกมินตั๋ง หากแตบรรณาธิการ Current History ตัดทอนขอความ
ดังกลาวทิ้งไป (ดูบทนํ าหนังสือ Edgar Snow’s Journey South of the Clouds. University of Missouri 
Press, 1991)

ในเดือนมิถุนายน 2479 เอ็ดการ สโนว เร่ิมเดินทางไปเมืองเปาอัน (Pao An)  
อันเปนฐานที่มั่นของกองทัพแดงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ การเดินทางครั้งนี้ไดรับความชวยเหลือ
เกื้อกูลจากมาดามซุนยัดเซน ซ่ึงเอนเอียงอยู ขางกองทัพแดง สโนวจึงไดรับการตอนรับจากผูนํ า 
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนอยางดียิ่ง เขาใชชีวิตอยูในฐานที่มั่นของฝายคอมมิวนิสตถึง 4 เดือน  
มีโอกาสสัมภาษณเหมาเจอะตุง โจวเอนไล และผูนํ าพรรคคนอื่นๆมีโอกาสคลุกคลีกับทหารแดง  
และศึกษากฎระเบียบของกองทัพแดง มีโอกาสศึกษาชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตการปก
ครองของฝายคอมมิวนิสต รวมตลอดจนศึกษาวิธีการจัดระเบียบการปกครองของฝายคอมมิวนิสต

สโนวเดินทางกลับนครปกกิ่งในเดือนตุลาคม 2479 และเริ่มลงมือเขียน Red Star 
Over China จากบันทึกขอมูลที่รวบรวมมาตลอดระยะเวลา 4 เดือนนั้น ในเวลานั้นญี่ปุนกํ าลังกรีฑาทัพ
ยึดดินแดนของประเทศจีน หนังสือเลมนี้จึงเขียนขึ้นในภาวะสงคราม สโนวเลาวา ในขณะที่เขานั่งเขียน 
ตนฉบับอยูนั้น  เสียงปนและการตอสูนอกกํ าแพงเมืองจีนปรากฏอยูตลอดเวลา

Red Star Over China ฉบับภาษาจีนตีพิมพในป 2480 กอนฉบับภาษาอังกฤษ  
ผมไมมีขอมูลที่แนชัดวา ใครเปนผูแปลตนฉบับเปนภาษาจีน ผมทราบจากขอเขียนของสโนวในที่ตางๆ 
วา สโนวมิไดมีความรู ภาษาจีนดีพอที่จะเขียนตนฉบับภาษาจีนเอง แตสโนวก็มีเพื่อนนักเขียน 
และปญญาชนชาวจีนจํ านวนมาก มิหนํ าซํ้ ายังมีสายสัมพันธกับผูนํ านักศึกษาจีนอีกดวย จึงมิใช 
เร่ืองนาประหลาดใจหากมีผูชวยสโนวจัดทํ าตนฉบับภาษาจีน ประชาชนชาวจีนเองก็มิไดมีขาวสาร 
ที่สมบูรณเกี่ยวกับกองทัพแดง เมื่อ Red Star Over China ฉบับภาษาจีนออกสูตลาด จึงมีผูสนใจอาน 
พอสมควร สโนวกลาวในบทนํ า The Other Side of the River (1961) วา ในบรรดาผูอานหนังสือเลมนั้น 
สวนหนึ่งเปนเยาวชน ซ่ึงในเวลาตอมาเปนผูนํ ารุนที่สองและสามของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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Red Star Over China  ฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพคร้ังแรกในประเทศอังกฤษในป 2480 
โดยสํ านักพิมพ Gollancz ซ่ึงมีช่ือเสียงในการตีพิมพหนังสือฝายซาย ในปตอมาจึงจัดพิมพ 
โดยสํ านักพิมพ Random House ในสหรัฐอเมริกา สโนวเลาวา เนื่องจากการจัดพิมพหนังสือนี้ 
กระทํ าในขณะที่มีสงครามในประเทศจีน เขาจึงไมมีโอกาสตรวจปรูฟหนังสือ ในประการสํ าคัญ 
เขาไมมีโอกาสตรวจสอบขอมูลและชื่อที่ถูกตองของบรรดาผูนํ าฝายคอมมิวนิสต เพราะเขาไมสามารถ
จดชื่อคนเหลานั้นเปนตัวอักษรจีน ประกอบกับความจํ ากัดของเอกสารขอมูล ทํ าใหมิอาจตรวจสอบได  
Red Star Over China ฉบับพิมพคร้ังแรกจึงสะกดชื่อบุคคลตางๆ อยางผิดพลาดและลักล่ัน

เอ็ดการ สโนว เดินทางไปพบเหมาเจอะตุงในฐานที่มั่นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
เปนครั้งที่สองในป 2482 เวลานั้นกองทัพกกมินตั๋งกํ าลังลอมปราบกองทัพแดงอยางหนัก สองปตอมา 
สโนวเขียนหนังสือเร่ือง The Battle for Asia (1941) ซ่ึงกลาวถึงการขยายวงไพบูลยของญี่ปุน  
และสงครามระหวางจีนกับญี่ปุน โดยที่มีเนื้อหาสวนหนึ่งกลาวถึงการเติบโตของกองทัพแดงระหวางป 
2480-2484

เมื่อมีการจัดพิมพ Red Star Over China ฉบับ Modern Library Edition ในป 2487 
สโนวเขียนปจฉิมลิขิตป 2487 (Epilogue 1944) โดยกลาวในตอนทายวา กองทัพเยาวชนอันนอยนิด 
ซ่ึงโบกธงแดงเหนือเขาชิงกังชานในป 2471 ไดเติบใหญเปนขบวนการแหงชาติ จนกลายมาเปน
กระบอกเสียงของประชาชนชาวจีนจํ านวนมากอยางมิอาจปฏิเสธได

เอ็ดการ สโนว แกไขเพิ่มเติม Red Star Over China ในการจัดพิมพป 2511 โดย 
สํ านักพิมพ Grove Press แหงสหรัฐอเมริกา โดยที่สํ านักพิมพ Gollancz เปนผูจัดพิมพในอังกฤษ 
ในปตอมา สโนวตัดทอนเนื้อหาบางสวนที่ปรากฏในฉบับการตีพิมพคร้ังแรก และแกไขการสะกดชื่อ
คนจีนที่ไมถูกตอง ในประการสํ าคัญ สโนวเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนที่เปนลํ าดับเหตุการณการปฏิวัติ 
ในประเทศจีนตลอดชวงเวลา 125 ป (พ.ศ. 2338-2511) การเพิ่มเติมเชิงอรรถโดยอาศัยงานวิชาการ 
และขอมูลที่มีเพิ่มเติมในภายหลัง และการจัดทํ าบันทึกประวัติบุคคล (Biographical Notes) การแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวนี้ชวยใหหนังสือพิมพมีเนื้อหาที่สมบูรณขึ้น

เอ็ดการ สโนว ออกจากประเทศจีนในป 2484 หลังจากที่ใชชีวิตอยูถึง 13 ป เร่ิมตน 
จากความตั้งใจและไมมีความรูสึกผูกพันกลายมาเปนความผูกพันอันล้ํ าลึก สโนวเขียนอัตชีวประวัติ 
ใน Journey to the Beginning (1958) เลาเรื่องราวเหลานี้

ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 สโนวไมมีโอกาส
กลับไปเยือนประเทศจีน เนื่องจากนโยบายการตอตานรัฐบาลจีนคอมมิวนิสตของสหรัฐอเมริกา  
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และอิทธิพลของลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) จวบจนป 2503 จึงมีโอกาสเยือนประเทศจีนภายใต 
รัฐบาลคอมมิวนิสต และไดกลับไปเยือนอีกหลายตอหลายครั้ง โดยที่ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองจีน
อีกหลายเลม

เอ็ดการ สโนวมิใชชาวอเมริกันคนเดียวในชวงทศวรรษ 2470 และทศวรรษ 2480  
ที่เอนเอียงเขาขางฝายคอมมิวนิสต เพื่อนนักหนังสือพิมพอเมริกันที่ประจํ าอยู ในประเทศจีนตาง 
ไดเห็นความชั่วรายของรัฐบาลเจียงไคเช็ค ไมวาจะเปนอีริก เซวาไรด (Eric Svareid) ฮาโรลด ไอแซ็กส 
(Harold Isaacs) และธีโอดอร ไวท (Theodore White) ขารัฐการอเมริกัน ดังเชนจอหน แพตตัน เดวีส 
(John Paton Davies) และจอหน สจวต เซอรวิส (John Stewart Service) แหงกระทรวงการตางประเทศ 
รวมตลอดจนนายพลโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบัญชาการกองทหารอเมริกันประจํ าประเทศ
จีน ตางไมเห็นดวยกับนโยบายหนุนชวยรัฐบาลกกมินตั๋ง บทวิเคราะหสถานการณในประเทศจีน 
ที่จอหน สจวต เซอรวิส รายงานตอกระทรวงการตางประเทศ Joseph W. Esherick รวบรวมตีพิมพไว 
ในหนังสือช่ือ Lost Chance in China (1974) สวนบทบาทของนายพลสติลเวลล ศึกษาไดจากงานของ
Barbara W. Tuchman เร่ือง Stilwell and the American Experience in China, 1991-1945 (1972)

งานเขียนเรื่ อง เมืองจีนของเอ็ดการ  สโนวได  รับการวิพากษวิจารณว าไมมี 
ความเปนกลาง แมผูเขียนมิไดเปนคอมมิวนิสต แตมีจุดยืนเห็นใจฝายคอมมิวนิสต ในแงนี้บทวิพากษ 
เอ็ดการ สโนว มิไดแตกตางจากบทวิพากษฮันซูหยิน (Han Suyin) อัตชีวประวัติของฮันซูหยิน  
ซ่ึงเขียนรอยเขากับประวัติศาสตรการปฏิวัติในประเทศจีนในหนังสือชุด China Autobiography History 
อันประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก The Crippled Tree (1965), A Mortal Flower (1966) และ 
Birdless Summer (1968) ถูกวิพากษวิจารณวาตัดสินประวัติศาสตรดวยความลํ าเอียง บทวิพากษนี้ 
ยังปรากฏตอมา เมื่อฮันซูหยินเขียนชีวประวัติเหมาเจอะตุงในหนังสือชุด Mao Tse Tung and the 
Chinese Revolution อันประกอบดวยหนังสือ 2 เลม ไดแก The Morning Deluge : 1893-1953 (1972) 
และ Wind in the Tower : 1949-1976 (1972) ทายที่สุด Eldest Son : Zhou Enlai and the Making of 
Modern China 1898-1976 (1995) ก็ไดรับการวิพากษวาใชขอมูลขางเดียวเฉกเชนเดียวกัน

หาก Red Star Over China ออกสูบรรณพิภพในทศวรรษ 2530 เอ็ดการ สโนว  
คงตองเผชิญคํ าวิพากษวิจารณเปนอันมาก เพราะบัดนี้มีหนังสือที่เขียนถึงดานที่ ‘ช่ัวราย’ ของ 
เหมาเจอะตุงเปนอันมาก รวมทั้งบันทึกความทรงจํ าของแพทยประจํ าตัวของเหมาเจอะตุงเอง คํ าถาม 
พื้นฐานมีอยูวา เราจะเชื่อถือขอเขียนเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด หาก Red Star Over China ถูกตั้ง 
ขอกังขาได หนังสือเหลานี้ก็ควรไดรับการตั้งขอกังขาเฉกเชนเดียวกัน ทายที่สุดหากเราเชื่อวา 
 ความเปน ‘เทพ’ ของเหมาเจอะตุงเกิดจากการเสกสรรคของพรรคคอมมิวนิสต  จะใหเชื่อโดยสนิทใจ
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ไดอยางไรวา ความเปน ‘ซาตาน’ ของเหมาเจอะตุงมิไดเกิดจากการปนแตงของพรรคคอมมิวนิสตใน
ยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงเรืองอํ านาจ

ขอที่นักประวัติศาสตรมิอาจปฏิเสธไดก็คือ การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต 
แหงประเทศจีนประสบความสํ าเร็จภายใตการนํ าของเหมาเจอะตุง และการนํ าที่มีประสิทธิผล 
เกิดจากความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและการคาดการณไดอยางถูกตองแมนยํ าของ 
เหมาเจอะตุง Red Star Over China พยายามบอกกลาวผูอานในประเด็นเหลานี้

ฐานะทางประวัติศาสตร Red Star Over China (1937) มิไดแตกตางจาก Ten Days 
That Shook the World (1919) และ Hiroshima (1946)

Ten Days That Shook the World (1919) เอียงขางคอมมิวนิสตรัสเซีย ดุจเดียวกับที่ Red 
Star Over China (1937) เอียงขางคอมมิวนิสตจีน จอหน รีด (John Reed, 1887-1920) ผูแตง 
และหลุยส ไบรแอนต (Louise Bryant) ภรรยาอยูในนครเปโตรกราด (Petrograd ซ่ึงเปลี่ยนชื่อเปน
Leningrad ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง) ในฤดูใบไมรวงป 2460 ขณะที่พรรคบอลเชวิกสกํ าลังปฏิวัติและ 
ยึดกุมอํ านาจรัฐได รีดตางจากสโนวในขอที่เปนนักหนังสือพิมพหัวเอียงซายรวมเคลื่อนไหว 
ในขบวนการสังคมนิยม มีความสัมพันธสวนบุคคลกับเลนิน และใชชีวิตบั่นปลายในรัสเซียจวบจนถึง
แกกรรม มิไยตองกลาววา เลนินถึงกับเขียนคํ านํ าให Ten Days That Shook the World ในภายหลัง

 Hiroshima (1946) เหมือนกับ Ten Days That Shook the World (1919) และ Red Star 
Over China (1937) ในขอเขียนที่เปนหนังสือที่เลาประสบการณของผูเขียน จอหน ริชารด เฮอรซีย 
(John Richard Hersey, 1914) เลาเรื่องราวของชาวนครฮิโรชิมาที่ประสบภัยพิบัติจากระเบิดปรมาณู 
ความแตกตางสํ าคัญอยูที่วา Hiroshima (1946) เปนหนังสือวาดวยสงครามกับมนุษยธรรม อันเจือปน
ดวยอุดมการณทางการเมืองแตเพียงสวนนอย
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แฮรี่ อู กับ เหลาไก*

นายแฮรี่ อู (Harry Wu) ถูกจับและถูกพิพากษาใหจํ าคุก 15 ป แตแลวก็ถูกเนรเทศ 
ออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ Microsoft Corp วางตลาด Windows’95 วันที่ 24 สิงหาคม 
2538

เหตุใดผูนํ าจีนจึงจงเกลียดจงชังนายอู และเหตุใดสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตอง 
ปลอยตัวนายอูทายที่สุด เราจะเขาใจเรื่องราวเหลานี้ไดดีขึ้น ไมเพียงแตดวยการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น หากยังตองศึกษาชีวิตนายอูอีกดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือเร่ือง Laogai : The Chinese Gulag (Boulder : Westview Press, 1992) ที่นายอู
เปนผูเขียน จะชวยใหความกระจางไดมาก เพราะหนังสือเลมนี้เปนชนวนแหงความจงเกลียดจงชัง 
ที่ผูนํ าจีนมีตอนายอู

ฮองตาอู (Hongda Wu) หรือที่ชาวอเมริกันรูจักกันในนาม “แฮรร่ี อู” เปนชาวจีน  
เกิดในนครเซี่ยงไฮในป 2480  บิดาเปนผูจัดการธนาคาร มีพี่นอง 8 คน ซ่ึงเติบใหญในสิ่งแวดลอม 
ที่เปนชุมชนนานาชาติ และเขารีตศาสนาคริสต นิกายคาธอลิก อีกทั้งยังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน 
คริสเตียนอีกดวย จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ฮองตาอูซึมซับระบบคุณคาของพวกคริสเตียนไว 
เปนอันมาก

เมื่อพรรคคอมมิวนิสตยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 ชะตากรรมของฮองตาอู 
ก็แปรเปลี่ยนไป ไมเพียงแตจะมีปญหาในฐานที่เปนคริสตศาสนิกชน หากยังมีปญหาในฐาน 
ที่เปนกระฎมพีเพียงขวาดวย บรรดาโรงเรียนคริสเตียนถูกปด เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการ 
ตัดสายสัมพันธกับสํ านักวาติกัน ฮองตาอู ศึกษาตอในวิทยาลัยธรณีวิทยาแหงปกกิ่งในป 2498  
แมจะพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางการเมือง แตดวยเหตุที่เปนคนโผงผางพูดจาตรงไปตรงมา 
และซึมซับแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ ในไมชาฮองตาอูก็ตองเผชิญวิบากกรรมแหงชีวิต

ในป 2500 พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกรองใหประชาชนวิพากษวิจารณพรรค  
เพื่อที่พรรคจะไดนํ าขอวิจารณไปปรับปรุงตนเอง ขบวนการดอกไมทั้งรอยบานสะพรั่ง (Hundred 
Flowers Bloom Campaign) และขบวนการสํ านักความคิดทั้งรอยเฟองฟู (Hundred Schools of Thought 

                                    
* ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 กันยายน 2538
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Contend Movement) ปกแผแผนดินใหญ ฮองตาอู เผลอไผลรวมวิจารณพรรคคอมมิวนิสตจีน  
เพราะทนเสียงเชียรจากเพื่อนนักศึกษามิได เขากลาววา พรรคคอมมิวนิสตจีนตองรับผิดชอบ 
ตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองในป 2498 ซ่ึงทํ าใหประชาชนที่ไมรูอิโหนอิเหนลมตายจํ านวนมาก  
นอกจากนี้ พรรคฯ ยังปฏิบัติตอประชาชนเสมือนหนึ่งพลเมืองชั้นสองและสามอยูเนืองๆ ฮองตาอู 
ยังกลาวโจมตีสหภาพโซเวียตดวย  โดยเฉพาะในกรณีที่ยกกองทัพบุกฮังการีในป 2499

การแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจกลับนํ าภัยมาสูฮองตาอู เมื่อพรรคคอมมิวนิสต
จีนรณรงคตอตานพวกเอียงขวาในป 2500 นั้นเอง ฮองตาอูถูกตีตราวาเอียงขวา พรรคฯ พยายามกดดัน 
ใหเขาสารภาพผิด แตไมเปนผล เพราะฮองตาอูถือวา พรรคฯ เปนฝายเชื้อเชิญใหประชาชนแสดง 
ความเห็น แตกลับมาตลบหลังเชนนี้หาควรไม แตการถูกตีตราวาเปนพวกฝายขวาที่มีทัศนะ 
อันเปนปฏิปกษตอการปฏิวัติ ทํ าใหฮองตาอูเร่ิมกลายเปนหมาหัวเนา กลไกของพรรคฯกดดันใหผูคน
ถอยหางและเลิกคบฮองตาอู มิหนํ าซํ้ าบิดาของเขายังถูกลดเงินเดือนในฐานที่มีทัศนคติอัน ‘ไมถูกตอง’
อีกดวย ซ่ึงมีผลกระทบตอฐานะความเปนอยู ของครอบครัวอยางมาก จนตองขายสมบัติตางๆ 
เพื่อการประทังชีวิต

ฮองตาอูเร่ิมคิดที่จะหนีออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แตยังไมทันดํ าเนินการใดๆ  
ก็ถูกจับเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 ในขอหาเปนฝายขวา และถูกลงโทษจํ าคุกตลอดชีวิตในฐาน 
ที่ไมสารภาพผิด เขาถูกสงตัวไปทํ างานในโรงงานตางๆ ที่มีสภาพเปนคายกักกันแรงงานถึง 12 คาย  
แตละคายมีสภาพชีวิตอันเสื่อมทราม ถูกใชงานเยี่ยงทาส อาหารการกินไมเพียงพอ และไมมีสวัสดิการ
แรงงานใดๆ

ฮองตาอูถูกจองจํ าอยูถึง 19 ป จึงไดรับการปลอยตัวในป 2522 ซ่ึงเปนชวงที่เติ้งเสี่ยวผิง
ยึดกุมอํ านาจจากกลุมแกงสี่คนไดแลว ฮองตาอูกลับไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตก็ตองเผชิญกับ 
เพื่อนรวมงานที่เคยกลาวโทษเขาวาเอียงขวาเมื่อ 19 ปที่แลว มิหนํ าซํ้ าพี่ชายคนหนึ่งตองตายดวยนํ้ ามือ
ตํ ารวจ ถึงตอนนี้เขาจึงเริ่มคิดที่จะอพยพไปอยูสหรัฐอเมริกา เพื่อสมทบกับพี่สาวที่อพยพไปกอนแลว 
แตการขอหนังสือเดินทางเปนไปดวยความยากลํ าบาก จวบจนไดหนังสือเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร
การโยธา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ณ เมืองเบิรกเลย เพื่อเปนวิทยากรรับเชิญในป 2528 ฮองตาอู 
จึงมีชองทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่มีเงินติดตัวเพียง 40 ดอลลาร

ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับตัวสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม และมีความ
สัมพันธอันราบรื่นกับสหรัฐอเมริกา จวบจนเกิดเหตุการณการเขนฆาประชาชน ณ จตุรัสเทียนอันหมึน 
ในป 2532 ฮองตาอูซ่ึงในตอนนี้รูจักกันในนาม ‘แฮร่ี อู’ ใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการปาวรอง 
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ใหชาวอเมริกันรับรูถึงการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยเหตุนี้เอง นายอู 
จึงกลายเปนนักตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพ และมีสายสัมพันธอันแนนแฟนกับขบวนการสิทธิมนุษยชน 
มิเพียงเทานั้น นายอูยังไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการชุดตางๆ แหงรัฐสภาอเมริกัน เพื่อขอความเห็น
และขอมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นักธุรกิจก็ตองการขอมูลจากนายอูดวย เพราะตองการ
ประเมินภาวะการเสี่ยงในการลงทุนในประเทศนั้น ในเวลาตอมานายอูก็แปลงสัญชาติเปนคนอเมริกัน

การที่นายอูตองถูกจองจํ าในคายกักกันแรงงานอยูถึง 19 ป และตองเผชิญวิบากกรรม
แหงชีวิต จนสุขภาพกายเสื่อมโทรมและสุขภาพจิตเสื่อมเสีย ทํ าใหนายอูมิอาจลืมเลือนเพื่อนรวมชาติ 
ที่ไดรับเคราะหกรรมในคายกักกันเหลานั้น มโนธรรมสํ านึกกระตุนใหนายอูตองกระทํ าการอยางหนึ่ง
อยางใดเพื่อเพื่อนรวมชาติเหลานี้ และนี่เองที่เปนที่มาของหนังสือเร่ือง Lao Gai : The Chinese Gulag

“เหลาไก” เปนระบบการปฏิรูปแรงงาน (Labour Reform System) แตการปฏิรูป 
แรงงานดังกลาวนี้มิไดมุงเนนการพัฒนาทักษะหรือฝมือ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองครวม 
หากแตมุงเปลี่ยนแปลงความคิด เหลาไกจึงมีสภาพเสมือนหนึ่งคาย ‘ฝกอบรม’ ที่มุงเนน ‘การดัด
สันดาน’ โดยที่ไดประโยชนจากการใชแรงงานในการผลิตดวย

ฮองตาอู ช้ีใหเห็นวา คายกักกันแรงงานมีมากอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมี 
ระบบเหลาไก เยอรมนีในยุคนาซีมีคายกักกันตั้งแตป 2476 มีผูถูกจองจับประมาณ 7.82 ลานคน  
โดยที่มีคนรอดตายไมเกิน 700,000 คน คายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตเริ่มมีในยุคเลนินในป 2460 
และขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคสตาลิน โดยที่มีคนตายในคายกักกันเหลานี้จํ านวนมาก หนังสือบางเลม
เสนอตัวเลขประมาณการสูงถึง 10 ลานคน ผูคนในโลกตะวันตกไดรับทราบเรื่องราวของคายกักกัน 
แรงงานในสหภาพโซเวียตจากหนังสือเร่ือง The Gulag Archipelgo ของ Aleksandr Isayevich 
Solzhenitsyn ซ่ึงลักลอบสงออกไปตีพิมพในโลกตะวันตกในป 2516 การเปดโปงอัปลักษณะของ 
สังคมโซเวียตเชนนี้ ยังความโกรธแคนแกผูนํ าโซเวียตอยางมาก โซลเซ็นนิตสินถูกจับกุม และตอมา 
ถูกเนรเทศออกนอกประเทศในป 2517

เหลาไกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ Gulag ในสหภาพโซเวียต ดวยเหตุนี้นายอู 
จึงเรียก “เหลาไก” วา The Chinese Gulag ซ่ึงประมาณวามี 990 คาย และมีแรงงานนักโทษกวาลานคน 
การสืบคนตัวเลขเหลานี้เปนไปดวยความยากลํ าบาก เมื่อฮองตาอูเขียน Laogai : The Chinese Gulag  
รางแรกเสร็จเรียบรอยในเดือนธันวาคม 2533 เขามีโอกาสกลับไปสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก 2 คร้ัง 
เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  และพบวาจํ านวนคายกักกันแรงงานมีมากขึ้น
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การใชแรงงานนักโทษหรือแรงงานที่ถูกบังคับใหทํ างาน (Forced Labour) เปนการ
กระทํ าที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของแรงงาน ซ่ึงขัดตอขอตกลงระหวางประเทศของ ILO และขัดตอกฎ 
ขอบังคับขององคการการคาโลก (WTO) สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงกลายเปนเปาของสังคมโลก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโยโรป ดวยเหตุดังนี้จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ผูนํ าจีน
โกรธแคนนายอู นายอูมิไดหยุดเพียงเทานี้ หากยังไดชวย BBC และรายการ 60 Minutes ผลิตภาพยนตร
สารคดี ซ่ึงไมเพียงแตเปดโปงการใชแรงงานในคายกักกันในการผลิตสินคาเพื่อการสงออกเทานั้น  
หากยังเปดโปงการขายอวัยวะของนักโทษที่ตายโดยที่มิไดรับความยินยอมจากเจาของอีกดวย

ฮองตาอู กลับไปเมืองจีนหลายครั้งหลังจากการแปลงสัญชาติ คราวนี้ถือหนังสือ 
เดินทางอเมริกัน คร้ังสุดทายเขาไปทางดานชายแดน Kazakhstan แลวถูกจับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 
ทางการจีนมิไดแจงใหกงสุลอเมริกันเขาเยี่ยมนายอูภายใน 48 ช่ัวโมง ซ่ึงเปนการละเมิดสนธิสัญญา
ระหวางประเทศทั้งสอง ไมมีการตั้งขอหาในชั้นตน แตตอมาก็กลาวหาวาเปนจารชนและนํ าความลับ
ของทางราชการออกเผยแพร คร้ันปลายเดือนกรกฎาคม ทางการจีนก็ออกขาววานายอูสารภาพผิด  
พรอมทั้งถายวิดีโอเร่ือง “Just See the Lies of Hongda Wu” ความยาว 13 นาที จํ าหนายในราคา 3,000 
ดอลลาร อยางไรก็ตาม BBC ยังคงยืนยันความถูกตองของเนื้อหาภาพยนตรสารคดีที่นายอูรวมถายทํ า
กับ Susan Roberts

ในปลายเดือนกรกฎาคมนั้นเอง นายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศอเมริกันกลาวเตือนผูนํ าจีนวา หากทางการจีนไมปลอยตัวนายอู 
การประชุมระหวางประธานาธิบดีคลินตันกับนายเจียงเซอะหมิน มิอาจเปนไปได แมเจาหนาที่จีน 
จะอางวานายอูทํ าความผิดทางอาญา ตองรอใหศาลพิจารณาคดี คร้ันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ศาลเมือง 
อูหัน มณฑลหูเปย ก็พิพากษาลงโทษนายอูใหจํ าคุก 15 ป แลวใหเนรเทศออกนอกประเทศในวันตอมา 
กอนที่นายปเตอร ทารนอฟ (Peter Tarnoff) ปลัดกระทรวงตางประเทศอเมริกันจะเดินทางถึงนครปกกิ่ง 
เพื่อเจรจาฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางประเทศทั้งสอง

อัปลักษณะในสังคมจีนยังมีอีกมากมายนัก สํ าหรับฮองตาอู การเปดโปงใหนานา 
อารยประเทศไดรับทราบถึงอัปลักษณะเหลานั้น เปนยุทธวิธีในการกดดันใหผูนํ าจีนแกไขอัปลักษณะ         
ดังกลาว ฮองตาอูไมตองการใหเพื่อนรวมชาติตองเผชิญวิบากกรรมดังที่เขาไดเผชิญมาแลว



ภาคที่เจ็ด
อินโดจีน
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หนังสือเกี่ยวกับอินโดจีนหลังฤดูใบไมผลิ 2518*

ขาวเวียดนามบุกกัมพูชา นับเปนขาวสํ าคัญสงทายป 2521 และตอนรับปใหม 
แหงพุทธศักราช 2522 ซ่ึงยังความสั่นสะเทือนตอสถานการณทางการเมืองทั่วโลก และ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประเทศไทย และบัดนี้อาจถึงเวลาแลวกระมัง (ซ่ึงอาจยังไมสายเกินไป)  
ที่เราควรมาตรวจดูวา เรารูจักประเทศเพื่อนบานของเรามากนอยเพียงใดเพื่อจะไดเตรียม ‘ปรับตัว’
เพื่อเผชิญกับสถานการณใหมที่กํ าลังเกิดขึ้น โดยพยายามหลีกเลี่ยงการกระทํ าอันเกิดจากอวิชชา 
ดังที่เคยเปนมาในอดีต เราอาจจะพบวา ในอดีตที่ผานมาและแมกระทั่งในปจจุบัน เรามีความรู 
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานนอยมาก ระบบการศึกษาอยางเปนทางการสอนใหเรารูจักประเทศ 
เหลานี้อยางผิวเผิน ทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายก็มิไดใสใจที่จะใหการศึกษาแกประชาชนอยางซื่อสัตย
เทาที่ควร และถาหากไมใชเปนเพราะสงครามอินโดจีน เราก็เกือบจะมิไดสนใจวาอะไรกํ าลังเกิดขึ้น
แกประเทศเพื่อนบานในอินโดจีน

ในโลกตะวันตก ความสนใจที่จะศึกษาโลกตะวันออกไดมีมานานแลว และ 
คงจะไมผิดนักที่จะกลาววา ยุคทองของการศึกษาเกี่ยวกับโลกตะวันออกเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ 
ลัทธิจักรวรรดินิยมกํ าลังมีอิทธิพลอยางสูง การที่ประเทศมหาอํ านาจทางการเมืองสนใจศึกษา 
โลกตะวันออกนั้น หากมิใชเปนเพราะอิทธิพลของปรัชญา ‘การศึกษาเพื่อการศึกษา’ ก็เปน 
เพราะความตองการที่จะครอบครองโลกตะวันออกเปนอาณานิคม สหราชอาณาจักรนับเปน 
ตัวอยางที่ดีของความขอนี้ และเปนแหลงสํ าคัญที่ผลิตผลงานเกี่ยวกับบูรพาศึกษาในระยะแรก  
จนในที่สุดถึงกับมีการสถาปนา ‘สํ านักบูรพาและอัฟริกันศึกษา’ (School Oriental and African 
Studies ที่มีนามยอวา SOAS) แหงมหาวิทยาลัยลอนดอนขึ้น เพื่อผลิตขาราชการที่จะไป 
ปกครองอาณานิคมในเอเชียและอัฟริกา แตเมื่ออาณาจักรซึ่งในยุคสมัยหนึ่งเคยไดช่ือวาเปน  
ดินแดนที่พระอาทิตยไมเคยตก เสื่อมอํ านาจลง  บูรพาศึกษาก็พลอยเส่ือมโทรมลงดวย ในสหรัฐ
อเมริกาการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย (Southeast Asian Studies) ไดกาวเขาสู ‘ยุคทอง’ เมื่อ 
สหรัฐอเมริกาเขาไปมีบทบาทในสงครามอินโดจีน แตแลวเมื่อสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลง 
ในฤดูใบไมผลิ ป 2518  การศึกษาเกี่ยวกับเอเชียอาคเนยในสหรัฐอเมริกาก็กาวเขาสูยุคเสื่อมถอย

แมวาการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียอาคเนยในโลกตะวันตกจะเริ่มเสื่อมถอยมากเพียงใด 
กระนั้นก็ตาม หนังสือและผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดจีน  
‘ยุคหลังการปลดแอก’ ก็ยังคงทยอยออกสู ตลาดหนังสืออยู เร่ือยๆ ในโลกหนังสือทุกวันนี้ 

                                                       
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ ปที่ 2 ฉบับที่ 7 (เมษายน 2522) หนา 78-91
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มีหนังสือหลายตอหลายเลมที่พยายามจะอธิบายวา ทํ าไมสหรัฐอเมริกาจึงพายแพในสงคราม 
อินโดจีน และการ ‘ปลดแอก’ ที่เกิดขึ้นในกัมพูชา เวียดนาม และลาว ประสบผลสํ าเร็จไดอยางไร 
สวนใหญของหนังสือเหลานี้เปนเรื่องของเวียดนาม เพราะที่นั่นเปนสมรภูมิที่สํ าคัญของสงคราม 
อินโดจีน

เวียดนาม : ฤดูใบไมผลิป 2518
สงครามอินโดจีนในเวียดนาม ปดฉากสุดทายลงในฤดูใบไมผลิป 2518 อะไร 

กํ าลังเกิดขึ้นที่นั่น และทํ าไมฉากสุดทายแหงสงครามจึงจบลงอยางกระทันหันและไมคาดฝนเชน
นั้น ในบรรดาหนังสือที่กลาวถึงเหตุการณชวงนี้อาจจํ าแนกไดเปนสองประเภท ประเภทแรก 
ไดแก หนังสือที่เขียนโดยผูสังเกตการณ อันประกอบดวย ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเปนสํ าคัญ  
สวนประเภทที่สองไดแก หนังสือที่เขียนโดยผูมีบทบาทในสงครามโดยตรง

สงครามอินโดจีนในเวียดนามเปนปรากฏการณที่ส่ือมวลชนจากทุกมุมโลก 
ใหความสนใจอยางยิ่ง ดังนั้นจึงมีผูส่ือขาวจํ านวนไมนอยที่ไดอยูดูฉากสุดทายของสงครามดังกลาว 
และใชหยดนํ้ าหมึกถายทอดเหตุการณคร้ังนั้น ในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับจุดจบแหงสงคราม 
เวียดนามที่เขียนโดย ‘เหยี่ยวขาว’ นั้น  เลมที่ไดรับการกลาวขวัญวาเปนหนังสือดีที่สุดเลมหนึ่ง 
ก็คือ Giai Phong ! The Fall and Liberation of Saigon (New York : St. Martin’s Press, 1976)  
ซ่ึงเขียนโดยผูส่ือขาวชาวอิตาลี ช่ือ ทิเซียโน เทอรซานิ (Tiziano Terzani) นอกจากนี้ ก็มีหนังสือ 
อีกอยางนอย 2 เลมที่เขียนดวยลีลาอันคลายคลึงกันคือ 55 Days : The Fall of South Vietnam
(Prentice - Hall, 1977) เขียนโดยผูส่ือขาวชาวอเมริกันชื่อ อลัน ดอวสัน (Alan Dawson) ซ่ึงวิทยากร 
เชียงกูล และคณะไดแปลเปนภาษาไทยในชื่อวา 55 วันกอนญวนแตก (สํ านักพิมพเม็ดทราย 2521) 
และ Reaching the Other Side (New York : Crown Publishers, 1978) เขียนโดยผูส่ือขาว 
ชาวอเมริกันชื่อ เอิรล มารติน (Earl S. Martin) ซ่ึงไดอยูดูการ ‘ปลดแอก’ ตอมาจนถึง 
ส้ินเดือนกรกฎาคม 2518

หนังสือของเทอรซานิ, ดอวสัน และมารติน ตางเขียนดวยลีลาการรายงานขาว 
ของนักหนังสือพิมพ แมวาผูส่ือขาวทั้งสามคนนี้ตางไดมีโอกาสอยูดูการ ‘ปลดแอก’ ไซงอน  
แตโดยที่ไดอยู ตอในประเทศนั้นภายหลังการยึดครองของฝายคอมมิวนิสตดวยชวงระยะเวลา 
อันสั้น จึงไมสามารถใหขอมูลอะไรมากนักวา มีอะไรเกิดขึ้นในเวียดนามภายหลังฤดูใบไมผลิ 
ป 2518 เทอรซานิคอนขางโชคดีที่สามารถ ‘เข็น’ หนังสือของตนออกสูตลาดกอนใครเพื่อน (2519) 
หนังสือของเขาจึงเปนที่กลาวขวัญกันมากในบรรณพิภพ เมื่อเทียบกับหนังสือของมารติน  
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ซ่ึงเพิ่งออกสูโลกหนังสือในป 2521 แลว ความตื่นเตนในวงการหนังสือไดซาลงเปนอันมาก  
อยางไรก็ตาม หนังสือทั้งสามเลมนี้มิไดมีการวิเคราะหขาวอยางลึกซึ้งแตประการใด

หนังสือ เกี่ ยวกับสงครามเวียดนามในฤดูใบไม ผลิป   2518 ที่ เขียนโดย  
นักหนังสือพิมพและเสนอการวิเคราะหอยางมีเนื้อมีหนังมากกวาหนังสือสามเลมที่กลาวถึงขางตน 
มีอยูอยางนอย 2 เลม ทั้งสองเลมเขียนโดยนักหนังสือพิมพชาวออสเตรเลีย เลมแรกเขียนโดย  
เดนิส วอรเนอร (Denis Warner) ช่ือ Not With Guns Alone (London : Hutchinson, 1977) สวนเลม 
ที่ไดรับการวิพากษวิจารณมากกวา เขียนโดย วิลเฟรด เบอรเชตต (Wilfred Burcheit)  
ช่ือ Grasshoppers and Elephants (New York : Urizen Books, 1977) เบอรเชตตเปนชาวออสเตรเลีย
ที่ไมสู ไดอยู ในประเทศบานเกิดเมืองนอนของตนเทาใดนัก (รัฐบาลออสเตรเลียในสมัยหนึ่ง 
เคยกลาวหาวาเขาเปนคอมมิวนิสต) เขาใชชีวิตสวนใหญตระเวนไปยังดินแดนตางๆในอินโดจีน 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน เขาเคยชวยเจานโรดมสีหนุเขียนหนังสือเร่ือง My War With The  
C .I.A. (Penguin, 1937) และรวมกับเรวี อัลลีย (Rewi Alley) เขียนเรื่อง China : The Quality of Life
(Penguin, 1976) ปจจุบัน (2522)  เบอรเชตตตั้งหลักแหลงอยูในฝรั่งเศส หนังสือเร่ือง Grasshoppers 
and Elephants ของเบอรเชตตมีความนาสนใจ ไมเพียงเฉพาะในแงที่วาเปนหนังสือที่วิเคราะห
สงครามเวียดนามเทานั้น หากทวายังเปนการวิเคราะหเหตุการณในฤดูใบไมผลิป 2518 โดยมองจาก 
‘ฝายประชาชน’ อีกดวย ดังที่เขาไดใชช่ือรองของหนังสือเลมนี้วา The Viet Cong Account of the 
Last 55 Days of the War ทัศนะของเบอรเชตตที่มีตอสงครามอินโดจีนนั้นเปนที่ประจักษกันทั่วไป 
เขาเขาขาง ‘ฝายประชาชน’ เสมอ และในบรรดาหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับอินโดจีนไมนอยกวา 10 
เลม เลมหนึ่งถึงกับใชช่ือวา Vietnam Will Win ซ่ึงตีพิมพในป 2511 ในทัศนะของเบอรเชตต 
สงครามเวียดนามเปนสงครามระหวาง ‘ชาง’ กับ ‘ตั๊กแตน’ ดังที่โฮจิมินหไดแถลงตอที่ประชุม
สมัชชาแหงชาติ แหงพรรคลาวดง (Lao Dong Party) ในเดือนกุมภาพันธ 2494 วา

“…ทุกวันนี้ แมเราจะเปนเพียงตั๊กแตนที่หาญสูกับชาง แตในอนาคต ชางนั้นแหละ
จะเหลือแตหนัง…”

และแลว 24 ปตอมา กาลเวลาก็ไดพิสูจนใหเห็นโดยสิ้นเชิงวา ความพยายาม 
ของสหรัฐอเมริกาที่จะ‘ขี่ช างจับตั๊กแตน’ลมเหลวโดยสิ้นเชิงและนี่คือที่มาของชื่อหนังสือ 
Grasshoppers and Elephants ของวิลเฟรด เบอรเชตต

สํ าหรับผูที่มีบทบาทในสงครามเวียดนามโดยตรงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ
ในฤดูใบไมผลิป 2518 อยางไรบาง จนบัดนี้เราไดรับฟงคํ าบอกเลาจากผูที่เกี่ยวของโดยตรง 
ทั้งที่เปนขุนศึกแหงเวียดนามใต  ขุนศึกเวียดนามเหนือ และขารัฐการอเมริกัน
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ในดานหนึ่งนั้น เราไดรับฟงคํ าอธิบายจากบันทึกความทรงจํ าของนายพล 
เวียดนามใตผูฉอราษฎรบังหลวงอยางเชนนายพลเหงียนเกากี (Hguyen Cao Ky) ซ่ึงพยายาม 
โยนความผิดทั้งหมดไปใหแกประธานาธิบดีเหงียนวันเทียว (Hguyen Van Thieu) โดยมิไดพิจารณา
ถึงขอบกพรองของตนเองแมแตนอย Twenty Years and twenty Days (New York : Stein and Day, 
1976) ซ่ึงเปนบันทึกความทรงจํ าของเหงียนเกากีนั้น แมจะมิใชหนังสือขายดีในโลกตะวันตก  
แตกลับขายดีเปนเทนํ้ าเททาเมื่อแปลเปนภาษาไทยในชื่อวา ส้ินชาติ (สํ านักพิมพการเวก 2520)  
ผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้จนจบ คงอดรูสึกประทับใจมิไดตอบทบาทเยี่ยงพระเอกของนายพล 
เหงียนเกากี และหากมิไดรับทราบเบื้องหลังอันโสมมของนายพลผูขายชาติผูนี้ ดังที่ทวีป วรดิลก 
กลาวถึงในหนังสื่อเร่ือง คอรรัปชั่นของคนสิ้นชาติ (สํ านักพิมพเม็ดทราย 2521) ผูอานก็คงรูสึก
เคลิบเคลิ้มวา หากเหงียนเกากีไดตํ าแหนงประธานาธิบดีแหงเวียดนามใตในป 2518  เวียดนาม 
คงจะไมเปนเชนที่เปนอยูทุกวันนี้

เหงียนเกากีมิใชผูนํ าเวียดนามใตเพียงคนเดียวที่กลาวหาวาอาณาจักรเวียดนามใต
ลมเพราะเหงียนวันเทียว ประธานาธิบดีผูซ่ึงร่ืนเริงกับการเลนสกีนํ้ าและเทนนิส ในขณะที่กองทัพ
เวียดนามเหนือกํ าลังยาตราเขาสูเวียดนามใต ในรายงานเรื่อง The Fall of South Vietnam  
ซ่ึงตีพิมพโดย Rand Corporaton เมื่อตนเดือนมกราคม 2522 เราไดรับฟงคํ าบอกเลาและความเห็น
ของเจาหนาที่เวียดนามใต (ทั้งฝายทหารและพลเรือน) ระดับอาวุโสจํ านวน 27 นาย ซ่ึงหนีรอดพน
จากเงื้อมมือของเจาหนาที่เวียดนามเหนือออกมาได ในจํ านวนนี้มีนายพลเหงียนเกากี และนาย 
บุยเดียม (Bui Diem)เอกอัครราชทูตเวียดนามใตประจํ าสหรัฐอเมริการวมอยูดวย รายงาน 
ซ่ึงมีความยาว 131 หนานี้ เขียนขึ้นจากคํ าใหการของผูนํ าเวียดนามใตเหลานี้ โดยเจาหนาที่ 
ระดับอาวุโสของ Rand Corporation จํ านวน 3 นายเปนผูเขียนคือ สตีเฟน ฮอสเมอร (Stephen T. 
Hosmer) คอนราด เคลเลน (Konrad Kellen) และไบรอัน เจงกินส (Brian M. Jenkins) จากรายงาน
ดังกลาวนี้ เราจะพบวา ในบรรดาผูนํ าเวียดนามใต ซ่ึงรวมมือกับ Rand Corporation ผลิต 
เอกสารประวัติศาสตรช้ินนี้ เมื่อสมัยที่อาณาจักรเวียดนามใตยังไมลม ตางแตกแยกกันเปนกก 
เปนเหลา ทั้งๆที่เปนยุคสมัยที่ ‘เราไมมีเวลาทะเลาะกันอีกแลว’ แตในบัดนี้ตางสามัคคีกัน 
ประณามเหงียนวันเทียวว าเป นตัวการที่ป ดฉากสุดท ายแหงสงครามเวียดนาม  ซ่ึงมิใช   
เร่ืองนาประหลาดใจ เพราะในรายงานเรื่องนี้มิไดมีคํ าบอกเลาและความเห็นของเหงียนวันเทียว 
รวมอยูดวย อยางไรก็ตาม แมเหงียนวันเทียวจะถูกประณามวา มัวแตหวงอํ านาจและหวาดผวา 
ตอขาวรัฐประหาร จนไมเปนอันสั่งการในการรบ แตผูนํ าเวียดนามใตเหลานี้ตางก็ยอมรับวา  
การฉอราษฎรบังหลวงและความเสื่อมโทรมของสังคม ตลอดจนการหนุนชวยอยางไมเต็มที่ 
ของสหรัฐอเมริกา  นับเปนสาเหตุที่มีความสํ าคัญไมนอยที่ทํ าให ‘ญวนใตพาย’
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ในอีกดานหนึ่งนั้น เราไดรับฟงการกํ าหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีอยางสุขุม 
รอบคอบ ตลอดจนความมุงมั่นที่จะปลดแอกเวียดนามจากขุนศึกแหงเวียดนามเหนือ อยางเชน 
นายพลวันเทียนดุง (Van Tien Dung) ในหนังสือเร่ือง Our Great Spring Victory (Monthly Review 
Press, 1977)* ผูที่สนใจศึกษาสงครามอินโดจีนมาตั้งแตตนยอมทราบดีวา นายพลวันเทียนดุง 
เปนเสนาธิการทหารคนสํ าคัญของฝายเวียดนามเหนือ และถือกันวาเปน ‘มือขวา’ ของนายพล 
โวเหงียนเกี้ยป (Vo Hguyen Giap) ผูซ่ึงไดรับยกยองวาเปนวีรบุรุษแหงสงครามเดียนเบียนฟู ทั้งๆ ที่
ชัยชนะในสงครามเดียนเบียนฟูที่มีตอฝร่ังเศสนั้น นาจะถือเปนผลงานของนายพลวันเทียนดุง 
มากกวา ประสบการณในการรบอยางโชกโชนทํ าใหนายพลวันเทียนดุงไดรับมอบหมายใหเปน 
แมทัพใหญในการทํ าสงครามปลดแอกเวียดนามในฤดูใบไมผลิป 2518 จนไดรับชัยชนะในที่สุด 
หนังสือเร่ือง Our Great Spring Victory นั้น เดิมเปนบทความตีพิมพเปนตอนๆ ในหนังสือพิมพ 
หนานดาน (Nhan Dan) ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม โดยเริ่มตีพิมพตั้งแตเดือนเมษายน 2519 
หลังจากที่สงครามปลดแอกสิ้นสุดลงครบหนึ่งป รัฐบาลเวียดนามตองการใหประชาชนรับทราบวา 
ฉากสุดทายของสงครามเวียดนามจบลงอยางไร จึงมอบหมายใหนายพลวันเทียนดุงเปนผูเขียน 
บทความที่ตีพิมพในหนังสือ หนานดาน เหลานี้ ตอมาไดรวบรวมตีพิมพเปนเลม โดยมีการแกไข  
ขัดเกลา และตัดตอเพื่อลดความซํ้ าซอน และเมื่อปเตอร ไวสส (Peter Weiss) และคารา ไวสส  
(Cara Weiss) ไดไปเยือนเวียดนามในฤดูรอนป 2519 (นับเปนชาวอเมริกันสองคนแรกที่ไดไปเยือน
ประเทศนั้นหลังสงครามปลดแอก) ก็ไดรับตนฉบับภาษาเวียดนามของหนังสือเลมนี้ พรอมทั้ง 
ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการใหตีพิมพตนฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงแปลโดยจอหน สเปรเกนส  
จูเนียร (John Spragens Jr.) ซ่ึงเคยเปนอาสาสมัครในสังกัด International Voluntary Service  
ไปสอนภาษาอังกฤษในเวียดนามใต Our Great Spring Victory ไมเพียงแตเปนเอกสาร 
ประวัติศาสตรช้ินสํ าคัญที่จะชวยใหเราเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นในฉากสุดทายแหงสงคราม 
เวียดนามเทานั้น หากทวายังชวยใหเราเขาใจความคิดความอานของผูนํ าคนสํ าคัญของเวียดนาม 
ในปจจุบันอีกดวย

ทางฝายขารัฐการอเมริกันเลา มีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเหตุการณในเวียดนาม  
ในฤดูใบไมผลิป 2518 ในสังคมใดๆ ก็ตาม เรายอมไมอาจคาดหวังไดวา ประชาชนจะมีความ 
คิดเห็นที่มีเอกภาพ ยิ่งในสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพทางความคิดดุจดังสหรัฐอเมริกาดวยแลว  
เราจะพบวา แมวารัฐบาลอเมริกันไดเขาไปมีบทบาทในสงครามเวียดนาม แตประชาชนและ 
ขารัฐการอเมริกันจํ านวนไมนอยไดแสดงการคัดคานตอตาน เมื่อสงครามเวียดนามปดฉาก 
สุดทายลง เราไดรับฟงคํ าใหการ ‘ฟนความหลัง’ ของนายเกรแฮม มารติน (Graham Martin)  
เอกอัครราชทูตอเมริกันคนสุดทายประจํ าเวียดนามใตตอสภาผูแทนราษฎรอเมริกันเมื่อวันที่ 27 
                                                       
* หนังสือเลมนี้ทราบขาววา พงษ พินิจ ไดแปลและเรียบเรียงออกมาแลว โดยใหช่ือภาษาไทยวา แผนชิงชาติ-บ.ก.
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มกราคม 2519 และหลังจากนั้น เราก็ไดรับฟงความผิดพลาดของระบบการสืบราชการลับ 
จากอดีตเจาหนาที่ ซี.ไอ.เอ. ที่เขาไปปฏิบัติงานในเวียดนาม อยางเชนนายแฟรงก สเนปป (Frank 
Sneppe) ในหนังสือเร่ือง Decent Interval (Random House, 1977) หนังสือเลมนี้เขียนอยาง 
นาอานและนาติดตาม เพราะไมเพียงแตจะกลาวถึงความผิดพลาดในการตัดสินใจและการกํ าหนด
นโยบายของนายเฮนรี่ คิสซิงเยอร นายเกรแฮม มารติน และนายโธมัส โพลการ (Thomas Plogar) 
หัวหนา ซี.ไอ.เอ. ในเวียดนามใต ตลอดจนความเหลวแหลกของผูนํ าเวียดนามใตเทานั้น หากทวา 
ยังใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการของฝายอเมริกันชนิดวันตอวันอีกดวย เมื่อผูอาน 
ไดรับทราบถึงวิธีการ ‘ซ้ือ’ ผูนํ าเวียดนามใตของ ซี.ไอ.เอ.แลว ก็คงอดรูสึกมิไดวา ช่ือหนังสือ 
ของเดนิส วอรเนอร ซ่ึงไดกลาวถึงขางตนนาจะเปลี่ยนจาก Not With Guns Alone มาเปน Not With 
Guns and Money Alone  อยางไรก็ตาม  แม Decent Interval จะเขียนไดอยางนาอานและใหขอมูล
มากมายเพียงใด แตความประทับใจที่มีตอผูอานก็มิไดแตกตางจากการอานบันทึกความทรงจํ า 
ของนายพลเหงียนเกากีในแงที่วา หากผูนํ าอเมริกันทั้งในกรุงวอชิงตันและนครไซงอนยอมรับฟง
การวิเคราะห ‘ขาวกรอง’ ซ่ึงเปนงานในหนาที่โดยตรงของแฟรงก สเนปปแลว บางทีกรุงไซงอนจะ
ไม ‘แตก’ ดังที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2518

อินโดจีนหลังสงครามปลดแอก
นานนับทศวรรษมาแล วที่ตลาดหนังสือบานสะพรั่งด วยหนังสือเกี่ยวกับ  

สงครามอินโดจีน ชนิดอานกันไมหวาดไหว แตแลวเมื่อสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลง ทั่วทุกมุมโลก
ตางสนใจติดตามดูวา โฉมหนาแหงสังคมอินโดจีนหลังสงครามปลดแอกจะเปนอยางไรบาง  
ก็ใหรู สึกผิดหวัง ตลาดหนังสือไมสามารถสนองตอบความตองการดังกลาวนี้ไดอยางเต็มที่  
สาเหตุสํ าคัญอาจเปนเพราะวา การหาขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศทั้งสามในอินโดจีน
เปนไปไดดวยความยากลํ าบาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกัมพูชา

กระนั้นก็ตาม ในปลายป 2521 ตลาดหนังสือก็มีโอกาสตอนรับหนังสือเกี่ยวกับ 
อินโดจีนหลังสงครามปลดแอกอยางนอย  2 เลม

เลมแรกคือ Communist Indochina and U.S. Foreign Policy : Forging New 
Relations (Westview Press, 1978) เขียนโดยโจเซฟ ซัสลอฟฟ (Joseph J. Zasloff) และ 
แม็กอลิสเตอร บราวน (MacAlister Brown) คนแรกเปนอาจารยมหาวิทยาลัยพิตสเบิรก (University 
of Pittsburgh) สวนคนหลังเปนอาจารยวิทยาลัยวิลเลียมส (Willams College) ทั้งคูเคยมีผลงาน 
รวมกันมากอนแลว ที่สํ าคัญก็คือรวมเปนบรรณาธิการหนังสือ Communism in Indochina
(Lexington Book, 1975) ซ่ึงเปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสตในเวียดนาม 
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ลาว และกัมพูชากอนป 2518 นอกจากนี้ ยังไดรวมกันเขียนบทความประเมินสถานการณใน 
ประเทศลาว ตั้งแตป 2518 เปนตนมา โดยตีพิมพในวารสาร Asian Survey ติดตอกันมาเปนเวลา 
อยางนอย 3 ป

เลมที่สองคือ Ten More Beautiful : The Rebuilding of Vietnam (Monthly Preview 
Press, 1978) เขียนโดยนักมานุษยวิทยาชาวคานาดาชื่อ แคธลีน กัฟ (Kathleen Gough) ซ่ึงไดรับเชิญ
จากสหภาพสตรีเวียดนาม (Vietnamese Women’s Union  ใหไปเยือนเวียดนามในป 2519

ในขณะที่ตลาดหนังสือยังไมมีผลผลิตที่จะชวยใหผูอานไดทราบถึงสถานการณ 
ในอินโดจีนหลังสงครามปลดแอกไดอยางเต็มที่ ผูที่ตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในประเทศ 
สังคมนิยมในภูมิภาคดังกลาว จึงมีทางเลือกไมมากนัก

หนทางหนึ่งก็คือ การติดตามขาวสารขอมูลจากหนังสือพิมพยักษใหญอยางเชน 
The New York Times หรือ The Washington Post แหงสหรัฐอเมริกา The Times หรือ The Guardian
แหงสหราชอาณาจักร หรือ Le Monde แหงฝร่ังเศส ตลอดจนนิตยสารที่ออกในเอเชียอยางเชน  
Far Eastern Economic Review หรือ Asiaweek ขาวสารขอมูลที่ตีพิมพในหนังสือพิมพและ 
นิตยสารเหลานี้จะมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยู กับอุดมการณ  
จริยธรรมและความซื่อสัตยของผู  ส่ือขาวแตละคน เพราะในโลกที่เต็มไปดวยความขัดแยง 
ในดานอุดมการณทางการเมืองทุกวันนี้ หนังสือพิมพไดกลายเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ
อยางหลีกเลี่ยงมิได

หนทางที่สองก็คือ การติดตามอานประกาศ แถลงการณ หรือขาวที่รัฐบาล 
ประเทศตางๆ ในอินโดจีนถายทอดวิทยุ ขาวสารเหลานี้จะมีผูบันทึกและนํ าออกตีพิมพในโลก 
ตะวันตก โดยหนวยงานอยางนอย 2 หนวย คือ Foreign Broadcasting Information Service (FBIS) 
และ BBC Summary of World Broadcasting (BBC-SWB) วารสารทางวิชาการบางฉบับ  
เชน Journal of Contemporary Asia ก็ตีพิมพขาวสารประเภทนี้ดวย แตเลือกตีพิมพเฉพาะที่สํ าคัญ
เทานั้น สารสนเทศจากแหลงตางๆ เหลานี้ แมจะมีขอดีที่ชวยใหทราบสถานการณและการ 
เปลี่ยนแปลงบางประการที่เกิดขึ้นในอินโดจีน แตเนื่องจากเปนขาวสารที่ออกอากาศทางวิทยุ 
ของรัฐบาลจึงอาจจะให ‘ภาพ’ ที่ดีเกินจริง หรือใหสารสนเทศที่บิดเบือนได

หนทางที่สามก็คือ การติดตามอานวารสารและเอกสารทางวิชาการ ซ่ึงตีพิมพ 
โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจศึกษาเอเชียอาคเนย  แมว าในปจจุบันจะมีวารสารที่ตีพิมพ 
เร่ืองราวเกี่ยวกับเอเชียอาคเนยจํ านวนมาก แตมีอยูเพียง 2 ฉบับเทานั้นที่ตีพิมพเร่ืองราวเกี่ยวกับ 
อินโดจีนหลังสงครามปลดแอกอยางสมํ่ าเสมอ ในดานหนึ่งเราสามารถหาอานบทความที่ 
ประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองประจํ าปของประเทศตางๆในเอเชีย (รวมทั้ง 
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เวียดนาม ลาว และกัมพูชา) ไดจาก Asian Surey ซ่ึงเปนวารสารรายเดือนที่ตีพิมพโดย 
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (เบิรกเลย) บทความประเภทดังกลาวนี้มักจะตีพิมพ 
ในฉบับเดือนมกราคมและกุมภาพันธของทุกป และนับตั้งแตสงครามอินโดจีนยุติลง วารสาร 
ดังกลาวนี้ไดตีพิมพบทความประเมินสถานการณในเวียดนาม ลาว และกัมพูชาติดตอกันมา 
ทุกป คนเปนอันมากมักจะโจมตีวา Asian Survey เปนวารสารอนุรักษนิยมที่ตีพิมพบทความ 
ที่แสดงความเห็นและการประเมินสถานการณชนิดที่กระทรวงตางประเทศอเมริกันตองการฟง  
ขอโจมตีนี้คอนขางเหวี่ยงแหเกินไป คุณคาของบทความแตละบทนั้นยอมขึ้นอยู กับผูเขียน 
แตละคนวา จะหลีกเลี่ยงการใชอัตวิสัย (Subjectivity) และมุงประเมินสถานการณบนพื้นฐาน 
ของวัตถุวิสัย (Objectivity) มากเพียงใด และแทที่จริงแลวในวารสารดังกลาวนี้มีบทความจํ านวน 
ไมนอยที่เขียนโดยนักวิชาการที่มีความคิดเสรีนิยม และการตีความเหตุการณคอนขางเที่ยงตรง  
ในอีกดานหนึ่ง Southeast Asia Chronicle ซ่ึงตีพิมพผลการวิจัยและรายงานสถานการณปจจุบัน 
ในอินโดจีนอยางสมํ่ าเสมอ มักจะถูกโจมตีวา ‘เอียงซาย’ วารสารดังกลาวนี้เปนของ Southeast Asia 
Resource Center (ตั้งอยูเมืองเบิรกเลย มลรัฐคาลิฟอรเนีย) นอกเหนือจาก Asian Survey  
และ Southeast Asia Chronicle แลว วารสารที่สนใจตีพิมพบทความเกี่ยวกับอินโดจีนหลังสงคราม
ปลดแอกเปนครั้งคราวก็มี Bulletin of Concerned Asian Scholars และ  Journal of Contemporary 
Asia

กัมพูชายุครัฐบาลพลพต
แมวาโดยทั่วไป ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันในอินโดจีนจะหา 

มาไดดวยความยากลํ าบาก กระนั้นก็ตาม ผลการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับเวียดนามและลาว 
ยังคงทยอยออกสู บรรณพิภพอยู เ ร่ือยๆ ในขณะที่มนุษยโลกเกือบจะมิไดมีโอกาสรับรู การ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกัมพูชายุครัฐบาลพลพต (Pol Pot) เลย ทั้งนี้เนื่องจากกัมพูชาในยุคดังกลาว
มีลักษณะเปนสังคม ‘ปด’ มากกวาเวียดนามและลาว และโดยที่รัฐบาลพลพตไมยินยอมให 
ชาวตางประเทศเขาไปเยือนประเทศนั้นเกือบตลอดระยะเวลาที่มีอํ านาจ ขาวสารเกี่ยวกับกัมพูชา 
จึงไดมาจากแหลงที่จํ ากัดเพียง 2 แหลง คือ จากปากคํ าของชาวกัมพูชาที่ล้ีภัยออกนอกประเทศ 
และจากวิทยุพนมเปญเทานั้น  โดยที่ไมอาจเชื่อถือขาวสารจากแหลงทั้งสองนี้ไดอยางเต็มที่

ยิ่งรัฐบาลพลพตใชนโยบายปดประเทศอยางสุดโตงมากเพียงใด มนุษยโลก 
ก็ยิ่งอยากรูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชามากเพียงนั้น ไมชาขาวลือก็แพรสะพัดไปทั่วโลก 
ถึงความโหดรายของรัฐบาลพลพตและชีวิตอันแร นแคนของชาวกัมพูชารัฐบาลอเมริกัน  
ถูกกลาวหาวาเปนตัวการในการปลอย ‘ขาวลือ’ นี้ จนในที่สุด ยอรจ ซี.ฮิลเดอแบรนด (George C. 
Hidebrand) และกาเรธ พอรตเตอร (Gareth Porter) ไดเขียนหนังสือช่ือ Cambodia : Starvation  
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and Revolution (Monthly Review Press, 1976) เพื่ออธิบายความเปนมาทางประวัติศาสตร  
อันจะชวยใหเขาใจเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาหลังสงคราม 
อินโดจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการ ‘ตอน’ ประชาชนออกจากเมืองสูชนบท และนโยบาย 
การปฏิวัติเกษตรกรรม ผูเขียนทั้งสองไดตรวจสอบขอมูลและเอกสารตางๆ ตลอดจนสัมภาษณ 
ชาวกัมพูชา ทั้งที่ เป นผู  ล้ีภัยออกนอกประเทศและที่ เปนขาราชการในรัฐบาลพลพต และ 
เขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นอยางนาเชื่อถือ จนไดรับคํ ายกยองจากศาสตราจารย ยอรจ แม็กที. เคฮิน 
(Geroge McT Kahin) แหงมหาวิทยาลัยคอรแนล ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียอาคเนยคนสํ าคัญ
ของสหรัฐอเมริกา  ในปจจุบันหนังสือเลมนี้ เรืองยศ จันทรคีรีและคณะไดแปลเปนภาษาไทยแลว 
ในชื่อวา เขมร : ความอดอยากและการปฏิวัติ (สํ านักพิมพสัญญาณ 2521)

ขอโจมตีเกี่ยวกับความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพต ซ่ึงเปนเรื่องที่เล่ืองลือ 
กันมากอน ไดปรากฏเปนลายลักษณอักษรในหนังสือช่ือ Murder of A Gent Land (Reader’s  
Digest Press, 1977) เขียนโดย จอหน บารรอน (John Barron) และแอนโธนี่ พอล (Anthony Paul) 
หนังสือเลมนี้เมื่อตีพิมพในอังกฤษในเวลาตอมาใหช่ือวา Peace With Horror ขอมูลสวนใหญ 
ที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ไดมาจากการสัมภาษณชาวกัมพูชาที่ล้ีภัยออกนอกประเทศประมาณ 300 
คน ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในเมืองไทย มาเลเซีย ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา ผูเขียนทั้งสองไดโจมตีวา        
รัฐบาลพลพตไดฆาประชาชนชาวกัมพูชาตายประมาณ 1,200,000 คนเปนอยางนอย พรอมทั้ง 
เลาถึงความทารุณโหดรายตางๆ เมื่อมีผูวิจารณหนังสือเลมนี้ใน Far Eastern Economic Review  
(ซ่ึงตอไปนี้จะใชอักษรยอ FEER ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2520 ก็มีการโตเถียงกันอยางมาก 
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของขอมูล (ดู FEER, October 28, 1977;December 9, 1977) ในหมู 
นักวิชาการเองไมสูใหความสํ าคัญแกหนังสือเลมนี้มากนัก เพราะในประการแรกทีเดียว หนังสือ 
เลมนี้ตีพิมพโดย Reader Digest Press ซ่ึงเปนที่ทราบกันทั่วไปวาเปนหนวยงานที่ไดรับเงิน
สนับสนุนจากองคการ CIA แหงสหรัฐอเมริกา และในประการที่สอง ขอมูลจํ านวนมากในหนังสือ
เลมนี้ ซ่ึงอางวาเปนถอยคํ าหรือคํ าใหสัมภาษณของบุคคลสํ าคัญในรัฐบาลพลพต มักจะมาจาก 
แหลงอางอิงที่คอนขางคลุมเครือ

ในขณะที่ Murder of A Gentle Land ไมสามารถโนมนาวใหผูอานเชื่อ 
ในความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพตไดมากนัก Combodia Year Zero (Penguin Books, 1987)
กลับประสบความสํ าเร็จอยางงดงาม หนังสือเลมนี้เดิมตีพิมพเปนภาษาฝรั่งเศสในชื่อวา Combodge 
Annee Zero (Paris : Juillard, 1977) เขียนโดย ฟร็องซัวส ปงโชด (Francois Ponchaud) บาทหลวง
ชาวฝรั่งเศสซึ่งเปนสมาชิก The Society of Foreign Missions of Paris และใชชีวิตอยูในกัมพูชาถึง 
10 ป ดังที่ผูเขียนกลาวในคํ านํ าหนังสือเลมนี้ตอนหนึ่งวา



231

“…ขาพเจาอยูในประเทศนั้น (กัมพูชา) ถึง 10 ป ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2508 
จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2518 หาปแรกในอาณาจักรเขมรภายใตเจานโรดมสีหนุ และหาปตอมา 
ในสาธารณรัฐเขมรสมัยรัฐบาลลอนนล สามสัปดาหสุดทายของขาพเจาเปนชีวิตภายใต 
รัฐบาลประชาธิปไตยกัมพูชา (Democratic Kampuchea) กระนั้นก็ตาม ก็ยังไมเพียงพออยูแนชัด 
ที่ขาพเจาจะกลาววา  ขาพเจารูจักดินแดนนั้นเปนอยางดี…”

ฟร็องซัวส ปงโชด มีโอกาสอยูดูสงครามปลดแอกกัมพูชา และไดเห็นการ 
ตอนประชาชนออกจากกรุงพนมเปญออกสูชนบทดวยตาตนเอง แมวาเขาจะมีโอกาสอยูในกัมพูชา
ภายใตการปกครองของรัฐบาลคอมมิวนิสตเพียง 3 สัปดาห แตสภาพอันสับสนและภาพ 
การพลัดพรากของญาติพี่นองในชวงแหงการเปลี่ยนแปลงยังความสลดใจแกเขาเปนอันมาก  
ปงโชด จึงสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชา  โดยการสอบถามชาวกัมพูชาที่ ล้ีภัย  
ออกนอกประเทศ อานเอกสารของรัฐบาลกัมพูชาและฟงวิทยุพนมเปญ Cambodia Year Zero  
เขียนขึ้นจากขอมูลที่รวบรวมจากแหลงตางๆเหลานี้ เมื่อหนังสือเลมนี้ปรากฏในตลาดหนังสือ 
ฝร่ังเศสในป 2520 ก็ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมาก ปงโชดโจมตีรัฐบาลพลพตดวยขอโตแยง
และขอมูลที่คอนขางเขมขน แมวาเขาจะมิไดกลาวหารัฐบาพลพตวา ฆาประชาชนชาวกัมพูชา  
1-2 ลานคนดังที่เลาลือ แตเขาก็ยังเห็นวา การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเปนการปฏิวัติที่สูญเสีย 
เลือดเนื้อมากที่สุดในประวัติศาสตรสมัยใหม อยางไรก็ตาม นักวิชาการและปญญาชนในโลก 
ตะวันตกจํ านวนไมนอยพยายามที่จะ ‘ปกปอง’ และ ‘แกตาง’ ใหรัฐบาลพลพต อาทิเชน 
ศาสตราจารยโนม ชมสกี้ (Noam Chomsky) นักภาษาศาสตรชาวอเมริกันผูมีช่ือเสียง ยอรจ  
ฮิลเดอแบรนด และกาเรธ พอรตเตอร ผูเขียน Cambodia : Starvation and Revolution และมัลคอลม
คอลดเวลล (Malcolm Caldwell) แหงมหาวิทยาลัยลอนดอน คนเหลานี้พยายามชี้ใหเห็นวา  
การที่รัฐบาลพลพตจํ าตองตอนประชาชนออกสู ชนบทก็เพราะมีปญหาการขาดแคลนอาหาร 
ในขั้นสุดทายแหงสงครามปลดแอกกัมพูชา เมื่อกองกํ าลังของแนวรวมปลดแอกกัมพูชา 
กํ าลังลอมกรอบพนมเปญนั้นสหรัฐอเมริกาไดทิ้งระเบิดถลมอาณาบริเวณที่เชื่อวาถูกยึดครอง 
โดยแนวรวมดังกลาวอยางหนัก จนที่ดินเหลานั้นไมสามารถใชในการเพาะปลูกอีกตอไปได  
และเมื่อสงครามปลดแอกใกลจะสิ้นสุดลง นครพนมเปญประสบปญหาการขาดแคลนอาหาร 
อยางรายแรง จนรัฐบาลอเมริกันตองใชเครื่องบินขนอาหารจากตางประเทศเพื่อเล้ียงดูประชาชน 
ในนครพนมเปญ แตเมื่อสงครามปลดแอกยุติลงรัฐบาลใหมแหงกัมพูชาไมสามารถขนอาหาร 
ไปเลี้ยงดูประชาชนในตัวเมืองได จึงใชวิธีตอนคนออกจากเมืองสูชนบท ซ่ึงเปนแหลงของอาหาร 
หากประชาชนชาวกัมพูชาตองลมตาย อันเนื่องมาจากนโยบายดังกลาว สหรัฐอเมริกามิอาจ 
ปฏิเสธความรับผิดชอบได เพราะปญหาการขาดแคลนอาหารในตัวเมืองเปนผลจากการทิ้งระเบิด
ของสหรัฐอเมริกา และการที่ชาวกัมพูชาตองลมตายไมวาจะเปนจํ านวนมากนอยเทาใด มิได 
เกิดจากเจตนาหรือนโยบายของรัฐบาลพลพตแตประการใด  ความเห็นทํ านองดังกลาวนี้ 
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ไมเพียงแตจะปรากฏในCambodia : Starvation and Revolution เทานั้น หากยังปรากฏใน 
เอกสารเรื่อง Human Rights in Cambodia (US Government Printing Office, May 1977)  
ซ่ึงเขียนโดยกาเรธ ทอรตเตอร และในจดหมายของโนม ชมสกี้ ที่เขียนถึงบรรณาธิการ New York 
Times Review of Book และ Christian Science Monitor (สาระสํ าคัญดู Noam Chomsky, 
“Distortions at Fourth Hand” The Nation, June 25, 1977 และ Journal of Contemporary Asia, 
Vol. 7, No.4 (1977), pp. 548-554)

กระนั้นก็ตาม Cambodia Year Zero ก็มีอิทธิพลในการโนมนาวความเห็น 
ของปญญาชนฝายเสรีนิยมและฝายซายไดเปนอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากวา ปงโชดผูเขียนหนังสือ 
เลมนี้เปนผูใหกํ าลังใจสนับสนุนขบวนการปลดแอกในกัมพูชามากอน ประกอบกับนโยบาย 
ปดประเทศอยางสุดโตงของรัฐบาลพลพตไดสรางความคลางแคลงใจแกปญญาชนฝายเสรีนิยม 
และฝายซายในโลกตะวันตกเปนจํ านวนมาก รัฐบาลพลพตไมยินดีตอนรับชาวตางประเทศ รวมทั้ง 
ผูที่สนับสนุนขบวนการปลดแอกในอินโดจีน ยิ่งรัฐบาลพลพตพยายาม ‘ปด’ ประเทศกัมพูชา 
มากเพียงใด ขอมูลที่จะใช ‘แกตาง’ ใหแกรัฐบาลดังกลาวก็ยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น ผลก็คือ คนที่ 
จะลุกขึ้นมา ‘แกตาง’ ใหรัฐบาล พลพตนับวันมีแตจะลดนอยถอยลง และคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาล
ดังกลาวกลับลุกขึ้นมาตอตานคัดคาน ดังเชน ฌอง ลากูตูร (Jean Lacouture) นักหนังสือพิมพ 
ชาวฝรั่งเศสและวิลเฟรด เบอรเชตต 1 เปนอาทิ ลากูตูรเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับอินโดจีนหลายเลม 
ทัศนะของเขาในดานการตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมและสนับสนุนขบวนการปลดแอกในอินโดจีน
เปนที่ประจักษชัดกันทั่วไป แตสถานการณในกัมพูชายุครัฐบาลพลพตทํ าใหเขารูสึกไมเปนสุขนัก 
เขาใครที่จะเขาไปเห็นกัมพูชาดวยตาตนเอง แตก็ผิดหวัง เพราะรัฐบาลพลพตไมยินดีตอนรับ 
ชาวตางประเทศ ในที่สุดลากูตูรก็เหมือนกับผุที่สนใจศึกษากัมพูชาในโลกตะวันตกจํ านวนมาก 
ที่ไมมีทางเลือกอื่นใดในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกัมพูชา นอกจากการรับฟง 
ปากคํ าของชาวกัมพูชาที่ล้ีภัยออกนอกประเทศ ลากูตูรเร่ิมปกใจเชื่อในเรื่องความทารุณโหดราย 
ของรัฐบาลพลพต โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่ไดอาน Combodge Annee Zero เขาเริ่มออกโรง 
โจมตีรัฐบาลพลพตดวยการเขียนบทความตีพิมพในนิตยสารรายสัปดาหของฝรั่งเศสชื่อ Le Nouvel 
Observateur  และตอมาวิจารณหนังสือของปงโชดใน New York Times Review of Book (March 31, 
1997) ส่ิงที่ลากูตูรทํ าก็คือ การนํ าขอมูลจากหนังสือของปงโชดมาระบายสี เพื่อใหภาพเกี่ยวกับ
กัมพูชายุครัฐบาลพลพตเลวรายกวาที่เปนจริงๆ เชน อางถึงถอยคํ าของทหารเขมรแดงวา  
ไดฆาชาวกัมพูชาไปหนึ่งในสี่ภายในหนึ่งป (1.5 ลานคน) หรืออางถึงบทความในหนังสือพิมพ

                                                       
1 Wilfred Burchett, “China VS. Vietnam” The New York Times (January 23, 1979)
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ประชาชาติ ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2519 ซ่ึงกลาววา วิธีการ ‘ลางสมอง’2 (Reeducation Method)  
ที่เวียดนามใชอยูนั้นเปนวิธีการที่ไดผลชาเกินไป พรอมทั้งเสริมวาประชาชาติเปนหนังสือพิมพ 
ของรัฐบาลกัมพูชา ฯลฯ คนที่อานหนังสือของปงโชดดวยใจเปนธรรมและอยางละเอียดถ่ีถวน 
จะพบวา ไมมีขอความตอนใดในหนังสือดังกลาวเลยที่กลาวอางวา รัฐบาลพลพตมีนโยบายฆา 
ชาวกัมพูชา และผูอานที่เปนคนไทยก็ทราบแกใจดีวา หนังสือพิมพประชาชาติเปนหนังสือพิมพไทย 
มิใชหนังสือพิมพที่ออกในกัมพูชาหรือเปนของรัฐบาลกัมพูชา ดวยเหตุนี้เอง ขอเขียนของลากูตูร 
จึงถูกโจมตีเปนอันมากที่นํ าขอมูลจาหนังสือ Cambodge Annee Zero มาบิดเบือน และผูนํ า 
ในการโจมตีลากูตูรก็คือ โนม ชิมสกี้ จนในที่สุดลากูตูรตองรับสารภาพตอสาธารณชน เกียรติภูมิ 
ที่ส่ังสมมานานนับสิบปจึงอันตรธานไปในชั่วพริบตา อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตุวา ทั้งๆที่ 
ลากูตูรยอมรับวา ไดบิดเบือนขอมูลที่ปรากฏในหนังสือของปงโชด แตเมื่อสํ านักเพ็นกวิน 
นํ าหนังสือดังกลาวมาพิมพในพากษภาษาอังกฤษในป 2521 ก็ยังนํ าบทวิจารณของลากูตูรมาพิมพไว
ทั้งปกหนาและปกหลัง

ดังไดกลาวแลววา นโยบายปดประเทศอยางสุดโตงของรัฐบาลพลพตทํ าให 
โลกภายนอกไมสามารถหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเปนไปในกัมพูชาได ขอมูลที่ไดสวนใหญ 
จึงตองพึ่งปากคํ าของชาวกัมพูชาที่ล้ีภัยออกนอกประเทศ ซ่ึงเปนผลเสียตอรัฐบาลพลพตเอง  
เพราะคํ าบอกเลาของผูล้ีภัยชาวกัมพูชาเหลานี้ลวนมุงโจมตีนโยบายของรัฐบาลพลพตในดาน 
การลิดรอนสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น จนในที่สุดแมแตนักการเมืองเสรีนิยมอยางเชนนายยอรจ  
แม็กกัฟเวิรน (George McGovern)แหงวุฒิสภาอเมริกันซึ่งเคยเปนตัวแทนของพรรคดีโมแครท 
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันในป 2515 ถึงกับออกโรงเรียกรองใหรัฐบาลอเมริกัน 
ใชกํ าลังทหารกํ าจัดรัฐบาลพลพตเพื่อชวยชีวิตชาวกัมพูชา และแมแตพรรคการเมืองฝายซาย 
ในประเทศตางๆ ในโลกตะวันตกตางก็พากันตีตนออกหาง ไมสนับสนุนรัฐบาลพลพต

ในดานปญญาชนฝายเสรีนิยมและฝายซายในสหรัฐอเมริกานั้น เมื่อความพยายาม 
ที่จะ ‘แงม’ ประตูกัมพูชาไมประสบผลสํ าเร็จ และการไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชาเปนไป 
ดวยความยากลํ าบากยิ่ง พวกหนึ่งจึงหันเข็มไปศึกษาดูวา ใครเปนผูมีอํ านาจทางการเมืองในรัฐบาล 
พลพต และคนเหลานี้มีความคิดความอานอยางไร เพราะเปนไปไดวา ความคิดความอาน 
ของผูนํ ากัมพูชาเหลานี้ อาจนํ ามาใชในภาคปฏิบัติ การศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้ก็จะชวยใหเขาใจ
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาได เมื่อเขมรแดงยึดอํ านาจรัฐไดในเดือนเมษายน 2518 นั้น 
                                                       
2 รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณตอนนี้ดู The Economist (July 1, 1978), pp. 97-98 ; Pierre Rousset “Cambodia :

Background to the Revolution”, Journal of Contemporary Asia, Vol. 7, No.4 (1977), pp. 513-528 ; Noam
Chomsky “Distortiona at Fourth Hand”, The Nation (June 25, 1977) จดหมายของโนม ชมสกี้ ถึงบรรณาธิการ
Christian Science Monitor ตีพิมพใน Jounal Contemporary Asia, Vol.7, No. 4 (1977), pp. 548-554.



234

ผูนํ าเขมรแดงที่รูจักกันดีในโลกตะวันตกมีอยู 3 คน คือ เขียว สัมพัน (Khieu Samphan)  
ฮูนิม (Hu Nim) และฮูยุน (Hu Youn) ทั้งเขียว สัมพัน และฮูยุน ตางจบปริญญาเอก สาขา 
เศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยปารีส สวนฮูนิมจบปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนจาก
มหาวิทยาลัยพนมเปญ ในเวลานั้นโลกตะวันตกพากันเชื่อวาเขียว สัมพันเปนผูกุมบังเหียน 
แหงอํ านาจในแนวรวมปลดแอกกัมพูชา ดวยเหตุนี้ จึงเริ่มดํ าเนินการแปลวิทยานิพนธของเขียว  
สัมพัน ออกเปนภาษาอังกฤษ บทสรุปบางตอนของวิทยานิพนธเร่ืองนี้ตีพิมพเปนเอกสารเรื่อง 
Underdevelopment in Cambodia ใน Southeast Asian Chronicle No.51-52 (September – 
November, 1976) แตหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลพต ประกอบกับความคลี่คลายของเหตุการณ
ในเวลาตอมาโลกตะวันตกจึงเริ่มแนใจวา เขียว สัมพันธ มิใชผูมีอํ านาจที่แทจริง คํ าถามที่ตองหา 
คํ าตอบก็คือ พลพตคือใคร และกวาที่โลกตะวันตกจะรูวา พลพต คือ ซาลอธ ซาร (Saloth Sar)  
ก็เปนเวลาหลังจากที่พลพตเถลิงอํ านาจกวาหนึ่งป หากมิใชเหตุบังเอิญที่นักบินผูขับเฮลิคอปเตอร 
ใหซาลอธ ซารหนีเล็ดลอดเขามาเมืองไทย และตอมามีรูปของพลพตตีพิมพในฮานอย ปานฉะนี้ 
โลกภายนอกก็ยังคงตองสืบประวัติของพลพตตอไป3 อยางไรก็ตาม โลกภายนอกเริ่มมีขอมูล 
เกี่ยวกับผูมีอํ านาจในรัฐบาลพลพตมากขึ้น หลังจากที่มีการศึกษากันอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากที่โครงการเอเชียอาคเนยแหงมหาวิทยาลัยคอรแนลไดตีพิมพเอกสารทางวิชาการเรื่อง 
Communist Party Power in Kampuchea (Cambodia) : Documents and Discussion (Data Paper 
No.106, January 1977) เขียนโดย ทิมโมธี ไมเคิล คารนีย (Timothy Michael Carney) ขาราชการ
กระทรวงตางประเทศอเมริกัน ซ่ึงเคยประจํ าอยูนครพนมเปญหลายปจนรูภาษาเขมรเปนอยางดี

ในปลายยุครัฐบาลพลพต ผูนํ ากัมพูชาจํ าตอง ‘แงม’ ประตูรับชาวตางประเทศ  
เนื่องจากทนแรงกดดันใหเปดประตูมิได พลตรีชาติชาย ชุณหวัณไดรับเอกสิทธิ์ในการจัดบริการ 
นํ าเที่ยวนครวัต และชาวตะวันตก 3 คนไดรับเชิญใหไปเยือนกัมพูชา ในจํ านวนนี้เปนชาวอเมริกัน
เสีย 2 คน และชาวอังกฤษหนึ่งคน ชาวอเมริกันทั้งสองมีอาชีพเปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
และเคยประจํ าอยูในกัมพูชาหลายป คนแรกคือ เอลิซาเบธ เบ็กเกอร (Elizabeth Becker)  
แหงหนังสือพิมพ The Washington Post  คนที่สองคือ ริชารด ดัดแมน (Richard Dudman)  
แหงหนังสือพิมพ St. Louis Post-Dispatch สวนชาวอังกฤษที่รวมเดินทางไปดวยนั้นเปนอาจารย
สํ านักบูรพาและอัฟริกันศึกษา (SOAS) แหงมหาวิทยาลัยลอนดอน ช่ือมัลคอลม คอลดเวลล 
(Malcolm Caldwell) ดัดแมนเคยถูกเขมรแดงจับในป 2513 ขณะที่กํ าลังตระเวนหาขาวในกัมพูชา
รวมกับเอลิซาเบธ พอนด (Elizabeth Pond) แหงหนังสือพิมพ Christian Science Monitor 
และไมเคิล มอรโรว (Michael Morrow) แหง The Dispatch News Service ดัดแมนเลาประสบการณ

                                                       
3  Kenneth M. Quinn, “Cambodia 1976 : Internal Consolidation and External Expansion” Asian Survey, Vol. 17,

No. 1 (January, 1977), pp. 43-45.



235

ตอนถูกเขมรแดงกักตัวไวในหนังสือช่ือ Forty Days With the Enemy (New York : Liveright, 1971)
สวนคอลดเวลลนั้นเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย (โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดนีเซีย)  
และเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับกัมพูชารวมกับ เล็ก ตัน (Lek Tan) ช่ือ Cambodia in the Southeast 
Asia War (Monthly Review Press, 1973) ชาวตางประเทศทั้งสามนี้ใชเวลา 2 สัปดาหในเดือน
ธันวาคม 2521 ตระเวนดูกัมพูชารวม 11 จังหวัด (จาก 19 จังหวัด) คิดเปนระยะทาง 1,000 ไมลเศษ 
เมื่อการเดินทางใกลจะสิ้นสุดลง เหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น คนรายไมทราบจํ านวนแนชัด 
ไดบุกเขาไปในที่พักของคนทั้งสามในพนมเปญ และยิงคอลดเวลลตาย สวนเบ็กเกอรและดัดแมน
รอดตาย (รายละเอียดอานไดจากรายงานของเอลิซาเบธ เบ็กเกอร ใน The Washington Post  
ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2521)

มัลคอลม คอลดเวลล ผูซ่ึงไดช่ือวาเปนชาวอังกฤษคนสุดทายที่ ‘ปกปอง’ และ  
‘แกตาง’ ใหแกรัฐบาลพลพต ไดจากไปสูปรภพ โดยที่รัฐบาลพลพตไมสามารถจับคนรายได  
คงเหลือแตริชารด ดัดแมน และเอลิซาเบธ เบ็กเกอรเทานั้นที่เปนชาวตะวันตกผูมีโอกาสตระเวน 
ดูกัมพูชายุครัฐบาลพลพต มากกวาชาวตะวันตกคนอื่นใด เพราะเพียง 2 สัปดาหเศษหลัง 
จากการทองเที่ยวของชาวตะวันตกทั้งสามสิ้นสุดลง รัฐบาลพลพตก็ส้ินอํ านาจเมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2522 กระนั้นก็ตาม ส่ิงที่ดัดแมนและเบ็กเกอรไดเห็นในกัมพูชาก็เปนเพียงสิ่งที่รัฐบาลพลพต
ตองการใหเห็นเทานั้น ดวยเหตุนี้เอง สภาพชีวิตที่แทจริงของชาวกัมพูชาในยุครัฐบาลพลพต 
จึงยังคงเปนเรื่องที่มืดมนสํ าหรับโลกภายนอกไปอีกนานแสนนาน
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Ben Kiernan กับ Combodian Genocide Program*

สงครามอินโดจีนสร  างความร  าวฉานและบาดแผลแก  สังคมอเมริกัน  
อยางฉกาจฉกรรจ แมนครไซงอนและพนมเปญจะ ‘แตก’ มาแลวกวาสองทศวรรษ แตประชาชน
และผูนํ าอเมริกันจํ านวนไมนอยยังคง ‘อารมณคาง’ จากสงครามดังกลาว

ในวงวิชาการ วิวาทะวาดวยบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงครามอินโดจีน 
เปนปรากฏการณธรรมดา ในบรรดาประเทศอินโดจีนทั้งสาม ไมมีวิวาทะใดยืดเยื้อไปกวาวิวาทะ 
วาดวยบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในกัมพูชา หลังจากที่สหรัฐอเมริกา ‘พาย’ สงครามอินโดจีน 
ในป 2518 วงวิชาการยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงในประเทศอินโดจีนทั้งสาม ในขณะที่รัฐบาล
อเมริกันยังคงดํ าเนินนโยบายสงครามเย็นจนถึงป 2532 เปนอยางนอย แตไมมีการเปลี่ยนแปลง 
ในอินโดจีนประเทศใดที่กอใหเกิดวิวาทะมากเทากัมพูชา

ภายหลังจากที่เขมรแดงยึดกุมอํ านาจรัฐในป 2518 ไดเพียงปเศษ ก็มีขาว 
ปรากฏอยางหนาหูวา รัฐบาลพลพตเขนฆาประชาชน การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
เปนไปดวยความยากลํ าบาก เนื่องจากรัฐบาลพลพตดํ าเนินนโยบายปดประเทศอยางสุดโตง  
แหลงขอมูลที่อางอิงไดก็มีแตคํ าใหการของชาวกัมพูชาอพยพเทานั้น ยิ่งการแพรขาวนี้ในเบื้องตน
กระทํ าโดยนักเขียนของ Reader’s Digest ดวยแลว วงวิชาการเพียงแตฟงหูไวหูเปนอยางมาก  
แตนักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมตางดาหนาออกมาปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพต  
ในจํ านวนนี้รวมนักวิชาการอาวุโส ดังเชน ศาสตราจารยยอรจ แมกที เคฮิน (George McT Kahin)
แหงมหาวิทยาลัยคอรแนล และโนม โชมสกี้ (Noam Chomsky) แหง M.I.T. อยูดวย

การปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพตปรากฏเปนกิจจะลักษณะในหนังสือเร่ือง
Cambodia : Starvation and Revolution (1976) กาเร็ธ พอรตเตอร (Gareth Porter) และยอรจ  
ฮิลเดอรแบรนด (George Hilderbrand) ผูเขียนหนังสือเลมนี้ยืนอยูขางรัฐบาลพลพตและชื่นชม 
การปฏิวัติของเขมรแดง เมื่อรัฐสภาอเมริกันไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ  
ในกัมพูชาเมื่อตนป 2520 พอรตเตอรใหการในรัฐสภาเดือนพฤษภาคมปนั้นวา รายงานการฆาลาง
เผาพันธุในกัมพูชาเปนเพียงมายาคติ (myth) คํ าใหการของพอรตเตอรถูกตอบโตจากสมาชิกรัฐสภา
ฝายขวาอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งสตีเฟน โซลารส (Stephen Solarz)

                                                       
* พิมพครั้งแรกใน นิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2540
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ผูคนที่ตอตานรัฐบาลอเมริกันในการทํ าสงครามอินโดจีนในยุคทศวรรษ 2510  
ลวนเอนเอียงไปยืนขางขบวนการประชาชนในประเทศเหลานั้น ผูที่เอาใจชวยเขมรแดงมิไดมี 
เฉพาะพอรเตอรและฮิลเดอรแบรนด หากยังมีนักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมอีกมากมาย  
ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในจํ านวนนี้รวม เบ็น เคียรแนน (Ben Kiernan) อยูดวย ภูมิหลัง 
ของเคียร แนน ที่เคยปกปองรัฐบาลพลพต ทํ าใหเขากลายเปนเสือลํ าบากในปจจุบัน เมื่อตอง 
ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการโครงการ Cambodian Genocide Program (เรียกยอๆ วา โครงการ CGP)
ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม Cambodian Genocide Justice Act of 1994 โดยมีหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
การฆาลางเผาพันธุในกัมพูชายุครัฐบาลพลพต (2518-2521) เพื่อใชพิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดง

เคียรแนนเปนนักวิชาการชาวออสเตรเลีย สํ าเร็จการศึกษาจาก Monash University
ณ นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เขาศึกษาประวัติศาสตรกัมพูชากับศาสตราจารยเดวิด 
 แชนดเลอร (David Chandler) ผูเปนเอตะทัคคะในเรื่องนี้ ในป 2518 เคียรแนนมีโอกาสไปเยือน
กัมพูชากอนที่จะถูกยึดครองโดยเขมรแดง เมื่อเขากลับไปศึกษาระดับปริญญาเอกในป 2521  
เดิมตั้งใจที่จะเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับภาวะความเปนอยูของชาวนากัมพูชาในยุคที่ปกครอง 
โดยฝร่ังเศส แตเนื่องจากมีผูเลือกหัวขอวิทยานิพนธนี้แลว เคียรแนนจึงหันไปศึกษาประวัติศาสตร
ขบวนการคอมมิวนิสตในกัมพูชา โดยมีศาสตราจารยแชนดเลอรเปนอาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ
ปริญญาเอกของเขาตีพิมพเปนหนังสือในเวลาตอมา ในชื่อ How Pol Pot Came to Power : 
A History of Communism in Kampuchea, 1930-1975 (Verso 1985)

เคียรแนนแอนอกปกปองรัฐบาลพลพตตลอดระยะเวลาที่เขมรแดงยึดครอง 
อํ านาจรัฐระหวางป 2518-2521 ทั้งๆที่ไมเคยมีโอกาสเยือนกัมพูชาในยุคพลพต เคียรแนน 
มีความรูภาษากัมพูชาและมีภรรยาเปนชาวกัมพูชาชื่อ Chanthou Boua ในป 2520 เขาและภรรยา 
มีสวนรวมในการจัดทํ าจุลสารชื่อ News From Kampuchea เผยแพรขาวสารที่ชวยสรางภาพลักษณ 
ที่ดีแกรัฐบาล  พลพต หากจะกลาวหาวา เคียรแมนเปน ‘ซายโรแมนติก’ ก็คงไมผิดนัก

ขาวสารเกี่ยวกับความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพตที่ปรากฏแพรหลาย 
มากขึ้นในเวลาตอมา ทํ าใหบรรดานักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมเลิกปกปองรัฐบาลพลพต 
เคียรแนนนับเนื่องอยูในกลุมนี้ดวย รายงานของ Eyal Press ในวารสาร Lingua Franca, Vol. 7, 
No. 4 (April/May 1997) อางคํ าใหสัมภาษณของเคียรแนนวา เขาเริ่มเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ 
รัฐบาลพลพตในป 2521 สวนหนึ่งเปนเพราะมีพยานบุคคลและพยานเอกสารจํ านวนมากที่ 
บงบอกวา การฆาลางเผาพันธุชาวกัมพูชาเปนนโยบายที่ส่ังการจากรัฐบาลโดยตรง โดยที่แตเดิม
เคียรแนนเชื่อวาเปนปฏิบัติการของขาราชการสวนทองถ่ิน หาใชนโยบายของรัฐบาลพลพตไม  
การที่ญาติพี่นองขางภรรยาถูกรัฐบาลพลพตประหารถึง 9 คน อาจมีสวนเปลี่ยนแปลงความคิด 
ของเคียรแนนเกี่ยวกับรัฐบาลพลพตดวย
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เมื่อเวียดนามใชกํ าลังทหารยึดกัมพูชาเมื่อตนป 2522 รัฐบาลอเมริกันกลับเปนฝาย
หันไปหนุนรัฐบาลพลพต เพราะเกรงภัยคุกคามที่มีตออินโดจีนและอาเซียตะวันออกเฉียงใต  
อันเกิดจากการผนึกกํ าลังระหวางสหภาพโซเวียตกับเวียดนาม รัฐบาลอเมริกันหันไปจับมือกับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนในการตอตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและใหความชวยเหลือทาง
ทหารแกรัฐบาลพลพตผานสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อโคนลมรัฐบาลเฮงสัมริน อันเปนรัฐบาล
หุนของเวียดนาม

ชะตาชีวิตทํ าใหเบ็น เคียรแนนมีจุดยืนตรงกันขามกับรัฐบาลอเมริกันในสวน 
ที่เกี่ยวของกับนโยบายกัมพูชา เมื่อรัฐบาลอเมริกันตอตานรัฐบาลพลพตระหวางป 2518-2521  
เนื่องจากเปนฝายพายแพในสงครามอินโดจีน เคียรแนนยืนอยูขางรัฐบาลพลพต ปกปองรัฐบาล 
พลพต และตอบโตรัฐบาลอเมริกัน เมื่อเวียดนามยึดครองกัมพูชาไดในป 2522 รัฐบาลอเมริกัน 
หันไปสนับสนุนรัฐบาลพลพตดวยเหตุผลทางดานยุทธศาสตรของสงครามเย็น แตเคียรแนน 
กลับโจมตีรัฐบาลอเมริกัน และผลักดันใหมีการพิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดงในฐานเขนฆาประชาชน 
ในยุคที่รัฐบาลพลพตยึดครองกัมพูชา เคียรแนนตองตอกรกับนักวิชาการฝายขวาเพื่อปกปอง 
รัฐบาลพลพต โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอกรกับสตีเฟน มอรริส (Stephen Morris) เพื่อนรวมชาติ
ชาวออสเตรเลียดวยกัน ในยุคที่รัฐบาลพลพตสูญอํ านาจ เคียรแนนกลับตองมาเปดเวทีวิวาทะ 
กับนักวิชาการสายเสรีนิยม  ซ่ึงต องการให มีการเจรจาสันติภาพระหวางเขมร  3 ฝาย   
เคียรแนนวิพากษ เดวิด แชนดเลอร อาจารยของตน และเดวิด ฮอก (David Hawk) อดีตผูอํ านวยการ
องคการปกปองสิทธิมนุษยชน American Amnesty ที่ไมผลักดันใหมีการลงโทษพลพต

นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา เคียรแนนเขียนบทความวิพากษรัฐบาลพลพตมากขึ้น 
เขาชี้ใหเห็นวา แบบแผนการทารุณกรรมของรัฐบาลพลพตที่ Tuol Sleng อันเปนคายกักกันและ 
ศูนยกลางการสอบสวนผูตองสงสัยวาเปนปรปกษรัฐบาล คลายคลึงกับแบบแผนการพิจารณาคดี
ของรัฐบาลสตาลิน

ในป 2533 เคียรแนนยายออกจากออสเตรเลียไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยเยล  
ทั้งนี้ดวยการเกื้อหนุนของศาสตราจารยเจมส สกอตต (James Scott) ผูเชี่ยวชาญเรื่องกบฏชาวนา 
ในอาเซียตะวันออกเฉียงใต การใชชีวิตในสหรัฐอเมริกาเปดโอกาสใหเคียรแนนผลักดัน 
รัฐบาลอเมริกันใหเปลี่ยนแปลงนโยบายกัมพูชา แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการกระทํ า 
ของผูนํ าเขมรแดงเอง

การยุติสงครามเย็นในป 2532 อันเปนผลจากการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต 
และการถอนกํ าลังทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา ทํ าใหรัฐบาลอเมริกันเลิกใชเขมรแดง 
เปนเบี้ย หมากรุกในการทํ าสงครามเย็น ตามมาดวยการเจรจาเพื่อสันติภาพในกัมพูชาระหวางเขมร 
3 ฝาย จนถึงขั้นตกลงใหมีการเลือกตั้งในป 2536 เพื่อใหประชาชนเลือกผูปกครองประเทศ เขมร
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แดงไมยอมกระโดดเขาไปเลนเกมเลือกตั้ง หากยังคงใชกํ าลังอาวุธในการยึดครองดินแดนตอไป  
จุดเปลี่ยนผันดังกลาวนี้ทํ าใหผูนํ าอเมริกันบางคนเริ่มผลักดันใหมีการพิจารณาลงโทษพลพต 
และพวก เมื่อวุฒิสมาชิกชาลส ร็อบบเสนอใหจัดตั้งศาลระหวางประเทศ (International Tribunal)
พิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดง เคียรแนนแสดงความเห็นสนับสนุนขอเสนอนี้อยางเต็มที่ จนทายที่สุด 
มีการตรา Cambodain Genocide Justice Act of 1994 และการสถาปนาโครงการ Cambodian 
Genocide Program ในปตอมา

แตชนักที่ติดหลังเคียรแนนยังถอนไมออก เพราะเคียรแนนเคยหนุนและปกปอง 
รัฐบาลพลพต  ในขณะที่กลุ มอนุ รักษ นิยมพยายามเป ดโปงความชั่วร ายของรัฐบาลนั้น   
คร้ันเวียดนามยึดกัมพูชาไดในป 2522 เคียรแนนหันไปหนุนรัฐบาลเฮงสัมรินที่เวียดนามหนุนหลัง 
ในขณะที่กลุมอนุรักษนิยมสนับสนุนใหรัฐบาลอเมริกันจับมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตาน 
อิทธิพลของโซเวียต-เวียดนาม ทั้งนี้ดวยการหนุนชวยเขมรแดงใหโคนรัฐบาลเฮงสัมริน

ในทันทีที่มหาวิทยาลัยเยลไดรับเลือกใหเปนผูบริหารโครงการ Cambodian 
Genocide Program โดยมีเคียรแนนเปนผูอํ านวยการ และเครก เอตชีสัน (Craig Etcheson)  
เปนผูจัดการ กลุมอนุรักษนิยมก็พุงเปาเลนงานเคียรแนนอยางเปนขบวนการ พรอมทั้งกดดัน 
เคียรแนนใหออกจากตํ าแหนง ทั้งนี้ดวยการล็อบบี้รัฐสภา ในเดือนสิงหาคม 2538 วุฒิสมาชิก 6 คน 
ซ่ึงรวมบ็อบ โดล (Bob Dole) เจสซี เฮลมส (Jesse Helms) และจอรน แม็กเคน (John McCain)  
อยูดวย ยื่นหนังสือถึงนายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher) รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ตางประเทศในขณะนั้น ใหปลดเคียรแนนออกจากตํ าแหนง การกดดันในลักษณะนี้กระทํ า 
ตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเยลและผูบริหาร Yale Center of International and Area Studies ดวย  
แตไมประสบผล

สตีเฟน มอรริส เปนหัวหอกในการคัดคานการแตงตั้งเคียรแนน ในเดือนเมษายน 
2538 บทความของมอรริสปรากฏในหนังสือพิมพ The Wall Street Journal เคียรแนนและ 
มอรริสตางเปนชาวออสเตรเลีย ทั้งสองยืนอยูคนละขาง เมื่อเขมรแดงยึดครองกัมพูชาระหวางป 
2518-2521 คร้ันเมื่อเวียดนามยึดครองกัมพูชาในป 2522 มอรริสหันไปหนุนรัฐบาลพลพต  
แตเคียรแนนกลับหนุนรัฐบาลเฮงสัมริน การโจมตีเคียรแนนมีเปนระลอกๆ โดยอาศัยส่ือมวลชน 
ฝายขวาเปนเครื่องมือ นอกจาก The Wall Street Journal แลว ยังมีนิตยสาร Time และ Commentary
อีกดวย

เคียรแนนยืนหยัดตอบโตมอรริสและพวกชนิดหลังชนฝา มอรริสเองมีจุดออน 
ที่ไมรูภาษาเขมร และไมมีงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาชนิดที่ถือวาเปนงานชิ้นเอก แตการโจมตี 
เคียรแนนก็มีผลไมนอย อาจารยมหาวิทยาลัยเยลบางคนเริ่มมีความเห็นวา เคียรแนนควรลาออก 
จากตํ าแหนง  แตเคียรแนนก็ไดรับการปกปองจากศาสตราจารยเจมส สกอตต แหง Yale Center for 
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International and Area Studies ผูเชี่ยวชาญเรื่องกัมพูชาจํ านวน 29 คนเขียนจดหมายปกปอง 
เคียรแนน ซ่ึงตีพิมพใน The Wall Street Journal ในชวงเวลาใกลเคียงกันนั้นกระทรวง 
การตางประเทศอเมริกันแถลงขาววา การเลือกมหาวิทยาลัยเยลใหเปนผูดํ าเนินโครงการ 
Cambodian Genocide Program นั้นพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอเปนสํ าคัญ หาไดพิจารณาจาก
อุดมการณทางการเมืองไม

การปรากฏสูบรรณพิภพของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime : Race, Power and 
Genocide in Cambodia Under the Khmer Rouge, 1975-1979 (Yale University Press, 1996) ซ่ึง
เคียรแนนเปนผูเขียน  โดยที่ขอมูลสวนหนึ่งมาจากโครงการ CGP   ชวยเติมเชื้อเพลิงใหมีการโจมตี
เคียรแนนตอไป

สาระสํ าคัญของหนังสือ The Pol Pot Regime มีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ

ประการแรก การยึดครองอํ านาจรัฐของเขมรแดงเกิดจากการหนุนชวยของรัฐบาล
อเมริกัน การทิ้งระเบิดชนิดปูพรมซึ่งสรางความเดือดรอนอยางแสนสาหัสแกราษฎรชาวกัมพูชา  
ทํ าใหชาวกัมพูชาเอาใจออกหางจากรัฐบาลลอนนล และหันไปชวยหนุนเขมรแดง

ประการที่สอง การที่ รัฐบาลพลพตเขนฆาประชาชน แมจะเปนนโยบาย 
ที่ส่ังการจากรัฐบาล แตมิไดเปนผลจากอุดมการณทางการเมือง กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ  
มิไดเกิดจากอุดมการณลัทธิมารกซและลัทธิเลนิน และมิใชการมุงเขนฆาผูที่มิไดเล่ือมใสศรัทธา 
ในลัทธิดังกลาว หากแตเปนผลจากลัทธิชาติพันธุนิยม (racism) เคียรแนนอางวา ชาวกัมพูชา 
ที่ถูกรัฐบาลพลพตเขนฆาสวนใหญมีเชื้อสายจีนและเวียดนาม รวมทั้งกลุมเชื้อชาติจามที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม

กลุมอนุรักษนิยมไมปลอยโอกาสในการโจมตีเคียรแนน ในทัศนะของกลุม 
อนุรักษนิยม การที่สหรัฐอเมริกาพายแพสงครามอินโดจีนเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันทุ มเท 
ทรัพยากรในการรบนอยเกินไป ขบวนการตอตานสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกาทํ าให 
ผูนํ ารัฐบาลอเมริกันในวอชิงตัน ดีซี มิอาจทุมเทในการรบอยางเต็มที่ การที่เคียรแนนเห็นวา  
ทหารอเมริกันทิ้งระเบิดกัมพูชามากเกินไป จนทํ าใหพลพตขึ้นมามีอํ านาจ จึงเปนบทวิเคราะห 
ที่ฝายขวามิอาจยอมรับได บางคนถึงกับกลาวหาวา เคียรแนนยังมีจิตวิญญาณหนุนรัฐบาลพลพต 
โดยที่มีความรูสึกตอตานสหรัฐอเมริกามากกวาความตองการปกปองเขมรแดง

แตหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime ไมเพียงแตถูกโจมตีจากฝายขวาเทานั้น  
ฝายเสรีนิยมก็วิพากษหนังสือเลมนี้ดวย วิลเล่ียม ชอวครอส (William Shawcross) นักหนังสือพิมพ
ชาวอังกฤษผูช่ํ าชองสนามขาวอินโดจีน และมีผลงานหนังสือดังเชน Sideshow : Kissinger, Nixon, 
and the Destruction of Cambodia (1979), The Quality of Mercy : Cambodia, the Holocaust, and 
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the Modern Conscience (1984) และ Cambidia’s New Deal (1994) วิจารณหนังสือเลมใหม 
ของเคียรแนนใน The New York Review of Books (November 14, 1996) เขาเห็นวา เคียรแนน 
มองขามงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นสํ าคัญของ David Chandler 
ผูเปนครูของเคียรแนนเอง ทั้ง The Tragedy of Cambodian History และ Brother Number One  
อันเปนหนังสือชีวประวัติพลพตที่ดี เยี่ยม เชิงอรรถในหนังสือเลมใหมของเคียรแนนอุดม 
ดวยบทวิพากษงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาที่คนอื่นเขียน การไมใชประโยชนจากงานวิชาการ 
ของผู  อ่ืนทํ าใหบทวิเคราะหของเคียรแนนเกี่ยวกับชะตากรรมของกัมพูชาไมขลังเทาที่ควร  
ในประการสํ าคัญ สมมติฐานของเคียรแนนที่วา การที่รัฐบาลพลพตมีนโยบายเขนฆาประชาชน 
เกิดจากลัทธิชาติพันธุ นิยมนั้น ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงที่หนักแนน เพราะประชาชน 
ที่ถูกรัฐบาลพลพตเขนฆามีเชื้อชาติเขมรเปนสวนใหญ ชอรครอสกลาวสรุปวา พลพตมิใช 
Asian Hitler หากแตเปน Asian Stalin ประชาชนชาวกัมพูชาที่ถูกรัฐบาลพลพตเขนฆาถูกถือเปน 
‘ศัตรูทางชนชั้น’ (class enemies) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บทวิเคราะหชนชั้น (Class Analysis)  
เปนฐานรากของนโยบายการฆาลางเผาพันธุตนเอง (auto-genocide) ของรัฐบาลพลพต

The Pol Pot Regime ไดรับการวิจารณดวยความเปนมิตรจากนักวิชาการฝายซาย 
ดังเชน Tom Nairn นักสังคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัยเอดินเบอะเรอะ (London Review of Books, 
October 3, 1996) แนรนมีความเห็นวา จุดเดนของหนังสือเลมนี้อยูที่ขอมูลระดับจุลภาค แตมี 
จุดออนในดานบทวิเคราะหระดับมหภาค แนรนมีความเห็นเสริมวา หากลัทธิชาติพันธุนิยม 
มีความสํ าคัญถึงกับมีการฆาลางเผาพันธุ เคียรแนนนาจะนํ ากรอบการวิเคราะหลัทธิชาตินิยม 
(Nationalism) มาใชในการเสนออรรถาธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกัมพูชายุคเขมรแดง 
เรืองอํ านาจ

บางคนไปไกลถึงกลับกลาวหาวา เคียรแนนเขียน The Pol Pot Regime (1996)  
เพื่อเกื้อกูลใหการนํ าผูนํ าเขมรแดงขึ้นศาลโดยสะดวก การเสนออรรถาธิบายวา การฆาลางเผาพันธุ
ชาวกัมพูชาเปนผลจากลัทธิชาติพันธุหรือเผาพันธุนิยมของรัฐบาลพลพต ก็เพื่อใหการพิจารณาคดี
ภายใต Genocide Convention เปนไปได

แตการปรากฏตัวของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime (1996) กลายเปนฟน 
ใหฝายขวาโหมกระหนํ่ าเคียรแนนตอไป ขอกลาวหาลาสุดก็คือ เคียรแนนกักขอมูลเกี่ยวกับ 
ทหารอเมริกันที่สาบสูญในสงครามอินโดจีน (Missing in Action = MiAs) ทั้งนี้เปนรายงานขาวของ
Nacy DeWolf Smith แหง Asian Wall Street Journal ซ่ึง The Wall Street Journal (December 19, 
1996) นํ าไปตีพิมพซ้ํ า

ตามรายงานขาวดังกลาวนี้ เมื่อกระทรวงกลาโหมอเมริกันทราบวา เอกสาร 
ช้ันตนที่โครงการ CGP รวบรวมไดอาจใหเบาะแสเกี่ยวกับ MiAs จึงสงเจาหนาที่ไปขอตรวจคน
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เอกสารเหลานั้นในนครพนมเปญ แตเคียรแนนในฐานะผูอํ านวยการโครงการปฏิเสธคํ าขอนั้น  
เคียรแนนและเอ็ตชีสันรวมกันชี้แจงในภายหลังวา สํ านักงานของโครงการ CGP ในนครพนมเปญ
นั้นเล็กและคับแคบ  อีกทั้งโครงการ CGP ตองเรงทํ างานเพื่อใหทันกํ าหนดเวลาการสงรายงาน 
แกกระทรวงการตางประเทศในเดือนมกราคม 2540 อยางไรก็ตาม เมื่อรายงานเรื่องนี้ปรากฏเปน
ขาวครั้งแรกใน Asian Wall Street Journal นั้น โครงการ CGP ไดจัดการใหเจาหนาที่กระทรวง
กลาโหมไดอานเอกสารที่ตองการแลว

ความสํ าเร็จของโครงการ CGP ในการรวบรวมขอมูลการลางเผาพันธุชาวกัมพูชา
ยุครัฐบาลพลพตชนิดเกินคาด ไมเพียงแตทํ าใหโครงการนี้ยืดอายุและไดรับเงินอุดหนุนจาก 
แหลงตางๆ สืบตอไปเทานั้น หากยังชวยยืดอายุเคียรแนนในการดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการโครง
การสืบตอไปดวย อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา ขบวนการอนุรักษนิยมในสหรัฐอเมริกาจะ
บรรเทาการโจมตีเคียแนนลงหรือไม



ภาคที่แปด
นวนิยาย
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Animal Farm*

นวนิยายเรื่อง Animal Farm ของยอรจ ออรเวลล (George Orwell) ปรากฏสูบรรณ
พิภพครบ 50 ป เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 สํ านักพิมพ Martin, Secker and Warburg ซ่ึงตีพิมพนวนิยาย
เร่ืองนี้เมื่อ 50 ปที่แลว จัดงานฉลอง พรอมกับตีพิมพซ้ํ า โดยมอบหมายใหนายราลฟ สเตดแมน (Ralph 
Steadman) ศิลปนชาวอังกฤษผูมีช่ือเสียง วาดภาพประกอบ

ผมอาน Animal Farm เพียงครั้งเดียวเมื่อเปนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในป 2507 เวลานั้นผมไมรูจักยอรจ ออรเวลล แมแตนอย ยิ่งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งรัสเซียดวยแลว ตองเรียกวางูๆ ปลาๆ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษมิได 
ชวยใหได ความรู  เพิ่มเติมมากไปกว าการอานเอาเรื่อง ซ่ึงนับเปนคุณูปการยิ่ง ผมจํ าไดว า  
ผมติดตามอานนวนิยายเรื่องนี้ดวยความสนใจ และรูสึกทึ่งในเคาโครงเรื่อง ตลอดจนตื่นตาตื่นใจ 
กับบทสนทนาที่จุดประกายแหงความคิด ทุกวันนี้ผมยังจดจํ าประโยคบางประโยคในนวนิยายเรื่องนี้ 
ไดดี ไมวาจะเปน “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” หรือ 
คํ าขวัญที่วา “Four legs good, two legs bad.” แมในบัดนี้ผมจํ าเคาโครงรายละเอียดของนวนิยายเรื่องนี้
ไมไดแลว  แตผมยังจํ าไดรางๆ เกี่ยวกับหมูจอมเผด็จการ มาใจดีผูเปนวีรบุรุษ และแกะผูโงเขลา

ในชวงแหงชีวิตตอมา ผมมีโอกาสอานงานของออรเวลลมากขึ้น และมีโอกาส 
ศึกษาประวัติศาสตรและการเมืองรัสเซียมากขึ้น ทุกครั้งที่ผมอานหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติรัสเซีย  
เคาโครงเรื่อง Animal Farm มีอิทธิพลในการจัดกรอบความคิดของผมอยางมาก เสมือนหนึ่งวา 
ออรเวลลไดลางสมองผมเสียแลว ผมควรจะกลับไปอาน Animal Farm อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่รูจัก 
ออรเวลลและมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรรัสเซียมากกวาเดิม แตจนแลวจนรอดก็หาไดทํ าเชนนั้นไม

นักวิจารณวรรณกรรมจํ านวนมากเชื่อวา ออรเวลลเขียนเรื่อง Animal Farm เพื่อโจมตี
การปฏิวัติรัสเซีย ซ่ึงกลาวอางวาเปนการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ แตผูนํ าการปฏิวัติกลับทํ าตัว 
เปนจอมเผด็จการ บางคนรูสึกสะใจกับการใชหมูเปนสัญลักษณแทนจอมเผด็จการ เพราะหมูเปนสัตว 
ที่ตํ่ าทราม ตะกละ และมูมมาม โดยที่จอมเผด็จการทั้งปวงมีพฤติกรรมไมแตกตางจากหมูมากนัก

ออรเวลลถือกํ าเนิดในครอบครัวขุนนางชนชั้นกลาง แตถือตัววาเปนฝายซาย  
และคลุกคลีอยู กับชนชั้นกรรมาชีพ ทั้งในนครปารีสและนครลอนดอน แตฝายซายไมเคยไวใจ 

                                    
* ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2538
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ออรเวลล เพราะออรเวลลยังทํ างานรับใชจักรวรรดินิยมอังกฤษ ดวยการรับราชการเปนตํ ารวจ 
ในพมา ในประการสํ าคัญ ออรเวลลชอบเขียนหนังสือโจมตีฝายซาย โจมตีลัทธิมารกซ โจมตีการ 
ปฏิวัติรัสเซีย โจมตีสตาลิน และโจมตีชนชั้นกรรมาชีพ ซ่ึงเปนเรื่องที่ฝายซายมิอาจยอมรับได

ออรเวลลมิไดเห็นวา กรรมาชีพเปนชนชั้นที่มีความกาวหนา หากแตเปนปุถุชน 
ที่มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกได และเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน The Road to Wigan Pier  
เปนประจักษพยานของความเห็นดังกลาวนี้ หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นตามคํ าขอของวิเตอร กอลแลนส 
(Victor Gollancz) นายทุนสํ านักพิมพซ่ึงกํ าลังจัดตั้ง The Left Book Club เนื้อหาของหนังสือ 
กอใหเกิดความไมพอใจแกกอลแลนสอยางมาก แตก็จํ าใจพิมพโดยที่มีคํ านํ าคัดคานความเห็นของ 
ออรเวลลดวย

ผมเข าใจเอาเองว า  ดวยเหตุที่ออรเวลลชอบวิพากษวิจารณฝ ายซายดวยกัน  
นี้เอง ประกอบกับความรูสึกชอบใจที่มีตอหนังสือ The Road to Wigan Pier ทํ าใหสํ านักพิมพ  
Victor Gollancz ปฏิเสธที่จะพิมพ Animal Farm เมื่อไดรับขอเสนอ ออรเวลลสงตนฉบับใหสํ านักพิมพ
หลายแหงพิจารณา ในจํ านวนนี้รวมสํ านักพิมพ Jonathan Cape และ Faber and Faber ดวย แตไมมี 
แหงใดตอบรับ เมื่อตนฉบับถูกสงไปยังสํ านักพิมพอเมริกันชื่อ Dial Press ตนฉบับถูกสงกลับคืน 
พรอมคํ าตอบวา หนังสือเกี่ยวกับสัตวยากที่จะขายไดในสหรัฐอเมริกา ในที่สุดออรเวลลก็ได 
สํ านักพิมพ Martin, Secker and Warburg เปนผูจัดพิมพ Animal Farm ออกสูบรรณพิภพไดเพียง 5 ป
เศษ ออรเวลลก็ถึงแกกรรม สิริอายุเพียง 47 ป ซ่ึงนับวานอยมาก ผมไมทราบขอมูลรายละเอียดวา  
เหตุใดสํ านักพิมพ Martin, Secker and Warburg จึงรับตีพิมพ Animal Farm ทํ านองเดียวกับไมทราบ 
เหตุผลวาทํ าไม T.S. Eliot กวีชาวอเมริกันผูยิ่งใหญ ในฐานะบรรณาธิการสํ านักพิมพ Faber and Faber
จึงปฏิเสธที่จะจัดพิมพนวนิยายเรื่องนี้ แตโลกที่ปราศจาก Animal Farm คงจะขาดอะไรตอมิอะไร 
อีกมาก ณ บัดนี้นวนิยายเรื่องนี้มีผูแปลออกมากกวา 70 ภาษา หากออรเวลลมีชีวิตอยูในโลก 
ที่เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา เขาคงมีฐานะความเปนอยูที่ดีกวาที่เปนจริง นาอนาถที่เขา
ตายไปในขณะที่มีฐานะไมแตกตางจากยาจกเทาไรนัก
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ฝนสลายของฮาโรลด  รอบบินส*

ทุกครั้งทุกคราที่นวนิยายเรื่องใหมของเขาออกสูบรรณพิภพ ฮาโรลด รอบบินสเคย 
ตองใชความอดทนในการรับฟงคํ าวิพากษวิจารณตางๆ นานาที่มีตอนวนิยายของเขา ในสหรัฐอเมริกา 
คํ าวิพากษวิจารณที่สํ าคัญมักมาจากซีกตะวันออกของประเทศ แตฮาโรลด รอบบินส ก็อดรูสึก 
มิไดวา กลุมผูทรงอิทธิพลทางวรรณกรรมในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาไมคอยจะเปนมิตร 
กับเขานัก เพราะนวนิยายทุกเรื่องของเขาไมสูไดรับการตอนรับที่ดีจากหนังสือพิมพที่ทรงอิทธิพล  
อยางเชน The New York Times ตลอดระยะเวลา 30 ปที่เขาอยูในโลกของวรรณกรรม นวนิยาย 
เร่ืองใหมสุดของรอบบินสคือเร่ือง Dreams Die First (ฝนสลาย) เพิ่งออกวางตลาดเมื่อตนปนี้(2521)  
ซ่ึงก็เปนเชนเดียวกับนวนิยายเรื่องกอนๆของเขา ที่มิไดรับการตอนรับเทาที่ควรจากลุมผูทรงอิทธิพล 
ทางวรรณกรรมในอเมริกา แตรอบบินสก็อดที่จะปลอบใจตัวเองและแกลงแสดงความไมแยแส 
ตอเสียงวิพากษวิจารณเหลานั้นมิได ดังจะพบไดจากคํ าใหสัมภาษณของเขา ซ่ึงตีพิมพในนิตยสาร  
Book Digest ฉบับเดือนเมษายน 2521 มีใจความตอนหนึ่งวา

“…บทวิจารณนวนิยายสองเรื่องสุดทายของผม ซ่ึงพิมพใน The New York Times
แสดงทาทีที่ดีขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับบทวิจารณนวนิยายเรื่องกอนๆ ของผม บทวิจารณเร่ืองกอนๆ  
โจมตีผมมากกวานี้เล็กนอย แตความคิดเห็นดูเหมือนจะแตกตางไปตามตัวผูวิจารณ ผมคิดวา 
นักวิจารณนวนิยายกลุมผูทรงอิทธิพลทางภาคตะวันออก (ในสหรัฐอเมริกา) เร่ิมทอแทที่จะโจมตี 
ฮาโรลด ริบบินส…”

เมื่อถูกถามวาทํ าไมจึงเปนเชนนั้น เขาก็ใหคํ าอธิบายเพิ่มเติมวา

“…ผมคิดวา เปนเพราะคนเหลานั้นปรับความคิดตามกาลเวลา คนเหลานั้นพยายาม 
ที่จะใชชีวิตอยูกับปจจุบัน แทนที่จะงมโขงอยูกับมาตรฐานของเมื่อ 75 ปที่แลว”

ฮาโรลด รอบบินส เกิดที่มหานครนิวยอรค เมื่อ พ.ศ.2460 ช่ือที่ปรากฏในสูติบัตร  
คือ ฟรานซิส เคน (Francis Kane) เปนเด็กอนาถาตั้งแตเกิด เพราะถูกพอแมทอดทิ้ง องคการ  
Paulist Fathers Orphanage เปนผูเล้ียงดูเมื่อแรกเกิด ตอมาตระกูลรูบินไดรับไปเปนบุตรบุญธรรม  
และโดยที่ตระกูลรูบินเปนชาวยิว ฟรานซิส เคนจึงถูกเปลี่ยนชื่อเปน ฮาโรลด รูบิน (Harold Rubin)  
เพื่อใหฟงเปนยิวมากขึ้น ตอนนั้นเขามีอายุ 11 ป และนับแตนั้นเปนตนมา รอบบินสมักจะอาง 

                                    
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ ปที่ 1 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2521)
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อยูเสมอวาตนมีเชื้อสายยิว ทั้งๆ ที่ไมทราบวาบิดามารดาที่แทจริงเปนใครมาจากไหน และเมื่อถูกถามวา 
ทํ าไมจึงคิดวามีเชื้อสายยิว รอบบินสมักจะตอบวา ‘ผมรูสึกเชนนั้น’ ความรูสึกฝงใจวามีเชื้อสายยิว 
ของเขาปรากฏอยางชัดเจนจากนวนิยายเรื่อง The Pirate (ซ่ึง ‘นิดา’ แปลเปนภาษาไทยวา จาวทะเล
ทราย) ทั้งนี้เพราะเขาไดแสดงทัศนคติในทางลบตอขบวนการปลดแอกปาเลสไตน (PLO) และแสดง 
ทัศนคติในทางบวกตออิสราเอลอยางชัดแจง ทั้งๆที่นวนิยายเรื่องดังกลาวมิไดเขาขายนวนิยายการเมือง
แตประการใด

ตระกูลรูบินไดสงเสียใหรอบบินสศึกษาเลาเรียนจนถึงระดับมัธยม โดยเรียน 
อยูที่โรงเรีนมัธยมยอรจ วอชิงตัน (George Washington High School) แตดวยความไมเอาถาน รอบบินส
จึงออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 15 ปคร่ึง แลวใชชีวิตตระเวนไปยังที่ตางๆ จนในที่สุดไปสมัครเปน 
ทหารเรือในป 2486 แตทางกองทัพเรือไมรับ เพราะเห็นวาอายุนอยเกินไป เขาจึงกลับไปสูนิวยอรค 
ทํ างานรับจางกวาดหิมะอยู ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็ไปทํ างานในสํ านักงานการบัญชีของแฟรงค  
อีริกสัน (Frank Ericson) ผูมีช่ือเสียง เร่ิมตนดวยการเปนเด็กสงขาวสารประจํ าสํ านักงาน และจบลง 
ดวยการเปนนักคํ านวณ ในชวงระหวางปที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า การดํ ารงชีวิตเปนไปดวยความ 
ยากลํ าบากเปนอันมาก แตรอบบินสโชคดีที่มีโอกาสคลุกคลีกับวงการธุรกิจการคา และเก็บหอมรอมริบ
เงินออมไปทํ ามาคาขาย จนหาเงินไดเกือบ 2 ลานเหรียญอเมริกันกอนที่จะมีอายุครบ 21 ปเสียอีก  
รอบบินสมักจะเล าประวัติ ชีวิตในตอนนี้ด วยความภาคภูมิใจ  เพราะแมจะเป นเด็กออนหัด   
แตเขาก็สามารถทํ าเงินไดมากมายถึงปานนี้ การกระโดดเขาสูวงการธุรกิจการคาทั้งๆที่ยังไมบรรลุ 
นิติภาวะนั้นมีขอดีอยูขอหนึ่ง ดังที่รอบบินสไดโออวดอยูเสมอ เมื่อกลาวถึงประวัติชีวิตในตอนนี้วา

“…ผมไมมีทางที่จะลมละลาย เพราะในเวลานั้นผมยังไมบรรลุนิติภาวะ…”

วิถีชีวิตของรอบบินสเร่ิมแปรเปลี่ยนไป เมื่อไปทํ างานเปนพนักงานชิปปง ในโกดัง 
ของบริษัทภาพยนตรยูนิเวอรแซล (Universal Pictures) ซ่ึงตอมาในป 2480 ทางบริษัทไดสง 
ใหเขาไปเปนพนักงานงบประมาณในฮอลลีวู ด และไดรับเลื่อนตํ าแหนงขึ้นเรื่อยๆ จากตํ าแหนง 
พนักงานประมาณการผลผลิต หัวหนาแผนกสถิติ หัวหนาฝายงบประมาณและวางแผน รองประธาน 
งบประมาณและวางแผน  และจบลงดวยตํ าแหนงประธานฝายการเงินของบริษัท เหตุที่ไดรับ 
เล่ือนตํ าแหนงอยางรวดเร็ว  ทั้งๆที่มิไดมีพื้นฐานการศึกษาแตประการใด  ก็เพราะวา “…เจานายผม 
ชอบผม  ผมจึงไดเล่ือนตํ าแหนงอยูเร่ือย…”

ในระหว างที่ดํ  ารงตํ  าแหน งรองประธานฝ ายการเงินของบริษัทภาพยนตร   
ยูนิเวอรแซลอยูนั้น รอบบินสก็เร่ิมหันเหมามีอาชีพเขียนนวนิยาย เร่ืองของเรื่องก็มีอยูวา รอบบินส 
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ไดมีโอกาสอานนวนิยายเรื่องหนึ่ง ซ่ึงทางบริษัทของเขาตองจายเงินถึง 300,000 เหรียญอเมริกัน 
เพื่อซ้ือลิขสิทธิ์นํ ามาสรางภาพยนตร รอบบินสเลาวา “…ผมคิดวานวนิยายเรื่องนั้นยํ่ าแยเอาการ และผม
ก็บอกทางบริษัทเชนนั้น ผมบอกวา เพียงแตจายเงินใหผมเพียง 100 เหรียญอเมริกัน ผมจะเขียนนวนิยาย
ที่ดีกวาเรื่องนั้น และผมก็ทํ าไดจริงๆ…”

Never Love A Stranger เปนนวนิยายเรื่องแรกของรอบบินส ซ่ึงตีพิมพ พ.ศ.2491  
โดยสํ านักพิมพอัลเฟรด นอปฟ (Alfred A. Knopf) และเจาของสํ านักพิมพนี้เองที่ไดเปลี่ยนชื่อจาก  
ฮาโรลด รูบิน มาเปน ฮาโรลด รอบบินส (Harold Robbins) เพราะเห็นวารูบินเปนชื่อที่ไมติดตลาด  
ตกลงรอบบินสจึงเปนมนุษยสามชื่อ จาก ฟรานซิส เคน ตามที่ปรากฏในสูติบัตร มาเปนฮาโรลด  
รูบิน เมื่ออายุ 11 ป และฮาโรลด รอบบินส เมื่ออายุ 31 ป

นวนิยายเรื่องแรกของรอบบินสไดรับการตอนรับจากตลาดหนังสือดีพอใช เพราะ 
ขายไดถึง 65,000 เลมในระยะนั้น และมีการตีพิมพซ้ํ าติดตอกันมาโดยไมขาดระยะ รวมเบ็ดเสร็จ 
ขายไดจนถึงปจจุบันนี้ (2521) จํ านวน 16 ลานเลม

ถึงแมรอบบินสจะประสบความสํ าเร็จในการเขียนนวนิยาย แตเขาก็ยังคงทํ างาน 
ใหกับบริษัทภาพยนตรยูนิเวอรแซล เพราะไดทํ าสัญญาวาจะทํ างานจนครบเทอม 7 ป เขาอยูทํ างาน 
ในบริษัทนี้จนถึงป พ.ศ.2497 จึงไดลาออก  ภายหลังจากที่เขียนนวนิยายจบไปแลวรวม 4 เร่ือง

ตลอดชวงระยะเวลา 30 ป ที่ฮาโรลด รอบบินส กาวเขาสู โลกวรรณกรรม  
เขาเขียน    นวนิยายรวม 14 เร่ือง และทุกเรื่องเปนหนังสือ ‘ขายดี’ ชนิดที่มีการพิมพติดตอกันมาเรื่อยๆ 
โดยไมขาดตลาด ฮาโรลด รอบบินส จึงเปนนักเขียนนวนิยายเพื่อการคาที่ประสบความสํ าเร็จมากที่สุด
คนหนึ่งในสหรัฐฯ และในบรรดานวนิยาย 14 เร่ืองของเขา ไดถายทํ าเปนภาพยนตรไปแลวรวม 9 เร่ือง 
ทั้งนี้นับรวมเรื่อง The Betsy ซ่ึงนํ าออกฉายทั่วสหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2521 และรวมทั้งเรื่อง 79 
Park Avenue ซ่ึงถายทํ าเปนภาพยนตรโทรทัศนออกฉายเปนตอนๆ ดวย

แมวาฮาโรลด รอบบินส จะเปนนักเขียนนวนิยายยอดนิยม เมื่อพิจารณาจากจํ านวนขาย 
แตสํ าหรับในวงการวิจารณนวนิยายแลว เขามิไดเปนที่เอ็นดูมากนัก รอบบินสมักจะไดรับการวิพากษ
วิจารณอยูเสมอวา เขียนแตเร่ืองเซ็กซี่ กลาวถึงบทอัศจรรยทางเพศอยางหมดเปลือก และใชภาษา
สวิงสวาย เสนหของนวนิยายของรอบบินสทั้งหมดที่สามารถดึงดูกผูอานจํ านวนมากได ก็จะเห็นอยูที่
ประเด็นสํ าคัญทั้งสองนี้ ดังนั้น เมื่อถูกกลาวหาวาชอบเขียนแตเร่ืองทางเพศ เขาก็ตอบสวนในทันควันวา
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“…ผมไมคิดวาเปนขอกลาวหา แตเปนขอเท็จจริง เพศเปนเรื่องสํ าคัญมากในชีวิต 
ของเรา และเปนเรื่องสํ าคัญมากของโครงสรางภายในของมนุษย ผมรูสึกวาจะไมสามารถเขาใจมนุษย 
ไดเลย หากผมไมทราบชีวิตทางเพศ ทัศนคติทางเพศ และจรรยาทางเพศของคนเหลานั้น…”

ในประเด็นเรื่องการใชภาษาอยางสวิงสวาย รอบบินสก็กลาววา เขาใชภาษารวมสมัย 
และในระยะแรกนั้นเขาเองยังไมกลาใชคํ าวา “สังวาส” (fuck) ทั้งๆ ที่กอนหนานั้น นอรมัน เมลเลอร 
(Norman Mailor) เคยใชคํ านี้ โดยสะกดวา fug ในนวนิยายเรื่อง The Naked and the Dead รอบบินส 
ยอมรับวา ในนวนิยายเรื่องแรกของเขา คือ Never Love A Stranger เขาไดกลาถึงอาการ ‘ปติสังวาส’
(orgasm) และกลาวถึงอวัยวะเพศ และไดกลาวเสริมตอไปวา

“…แตมิใชเร่ืองของคํ าที่ใชที่กอใหเกิดความตื่นตลึง หามิได หากแตเปนเรื่องของ 
ทัศนคติ บทพรรณนาและกิจกรรมทางเพศในนวนิยายเรื่องนั้นตางหากที่กอใหเกิดความตื่นตระหนก  
คนบางคนกลาวหาวา ผมไดชวยปลดปลอยวรรณกรรมอเมริกันใหหลุดพนจากขอจํ ากัดในเรื่องเพศ  
คนเหลานั้นกลาวหาวาผมเปนบิดาแหงนวนิยายอเมริกันยุคใหม…”

รอบบินสดูจะมีความพึงพอใจกับ ‘ขอกลาวหา’ เหลานี้ แตเขาก็ยังไมยอมรับเกียรติ
ตาม ‘ขอกลาวหา’ ดังกลาว เพราะถาหากเขาไดรับยกยองเปน “บิดาแหงนวนิยายอเมริกันยุคใหม” 
 เฮนรี่ มิลเลอร (Henry Miller) ผูเขียนนวนิยายหอมกลิ่นกามารเรื่อง Tropic of Cancer ก็ตองเปน 
‘ปู’ เพราะมิลเลอรไดแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศในนวนิยายของเขามากอนหนานี้แลว รอบบินส 
มีความเห็นวา ปจจุบันคนอเมริกันมีความเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมากขึ้น และมีการใชภาษา 
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยางตรงไปตรงมามากขึ้น ดวยเหตุดังกลาวภาษาที่ใชในนวนิยายของเขาจึงคอนขาง 
ตรงไปตรงมา และเปนเหตุผลสวนหนึ่งที่ทํ าใหนวนิยายของเขาขายดี แตกระนั้นเขาก็ยังกลาววา  
“…ผมไมแนใจวา สังคมกาวตามผมทัน หรือวาผมกาวไปพรอมๆ กับสังคม…”

เวลานี้ (2521) ฮาโรลด รอบบินส อายุ 61 ปแลว และสามารถสรางความมั่งคั่ง 
จากการเขียนนวนิยาย ชนิดที่นักเขียนนอยคนนักที่จะทํ าได ในปจจุบันเขามีภูมิลํ าเนาอยูในฝรั่งเศส 
อาศัยอยูที่ เลอ กานนี่ (Le Cannie) ซ่ึงเปนหมูบานเล็กๆ ในหุบเขาหลังเมืองกานส (Cannes) รอบบินส 
จะใชเวลาอยูที่นี่ประมาณปละ 7 เดือน ทั้งๆที่เขาก็มีบานอยูในนครลอสแองเจลีสดวย แตที่ตอง 
ซอนตัวอยู ในฝรั่งเศสก็เพราะตองการความสงบ ปลอดพนจากการรบกวน เพื่อจะไดใชเวลา 
ในการเขียนนวนิยาย ในปหนึ่งๆรอบบินสจะใชเวลาเขียนนวนิยายประมาณ 180 วัน นวนิยาย 
เร่ืองหนึ่งๆ ตองใชเวลาเขียนโดยถ่ัวเฉลี่ย 8-9 เดือน เมื่อถูกถามวา เขาใชเวลาเขียนหนังสือวันละ 
กี่ช่ัวโมง รอบบินสตอบวา “…มันก็แลวแตวาจะเปนอยางไร ผมสามารถเขียนหนังสือไดถึงวันละ 16  
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ช่ัวโมง หากมีอารมณ หรือเพียงวันละ 2-3 ช่ัวโมง…”  สวนเวลาที่เหลือก็ใชไปกับการทองทะเล  
โดยที่เขามีเรือยอชตขนาด 90 ฟุตอยู 1 ลํ า และมีลูกเรือ 4 คน รอบบินสทองทะเลไปกับเรือยอชตลํ านี้ 
จนทั่วทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ฮาโรลด รอบบินส ไตเตาจากเด็กกํ าพราอนาถามาเปนเศรษฐีไดอยางไมคาดฝน  
นักวิจารณวรรณกรรมมากหลายไดพากันตั้งขอสังเกตวา ในเมื่อรอบบินสสามารถหาเงินหาทอง 
ไดมากมายถึงปานนี้แลว เขาก็นาที่จะหันมาเขียนนวนิยายที่มีลักษณะ ‘วรรณกรรม’ มากขึ้น แทนที่ 
จะเขียนเพื่อการคาเพียงโสดเดียว ในประเด็นนี้รอบบินสตอบในการใหสัมภาษณในนิตยสาร Book 
Digest วา

“…ผมจะไมผลักดันตัวเองหรือไมผลักดันผูอ่ืนเชนนั้น แตผมคิดวา นวนิยายทุกเรื่อง 
ที่ผมเขียนเปนเรื่องที่ดีที่สุดเทาที่ผมจะเขียนได ผมคิดวา นวนิยายทุกเรื่องเขียนเปนวรรณกรรม  
ขอที่นาสนใจก็คือ นวนิยายทุกเรื่องที่ผมเขียนยังคงอยู นับแตป 2491 ที่ผมเร่ิมเขียนนวนิยาย ยังไมมี 
นวนิยายเรื่องใดของผมเลยที่ขาดตลาด  ผมคิดวานั่นเปนความสํ าเร็จในการเขียนหนังสือ…”

แตดูเหมือนวา นักวิจารณวรรณกรรมทั้งหลายจะไมยอมรับวา นวนิยายที่ขายดี 
เปนนวนิยายที่ดีเสมอไป และรอบบินสเองก็พยายามปลอบใจตนเองดวยการกลาววา

“อะไรเลาที่สรางดิกเกนส (Charles Dickens) และอะไรเลาที่สรางดูมาส (Alexandre 
Dumas) ดิกเกนสเปนนักเขียนผูยากไร เพราะตองสงตนฉบับใหแกหนังสือพิมพรายวัน เพื่อหาเงิน
สํ าหรับการประทังชีวิต นักวิจารณวรรณกรรมรวมสมัยของดิกเกนสเองก็มิไดถือวาดิกเกนส 
เปนนักเขียนวรรรณคดี แตหากเวลานี้มิไดเปนเชนนั้น อเล็กซานเดอร ดูมาสกับบุตรของเขาก็ตอง 
เผชิญชะตากรรมทํ านองเดียวกันในฝรั่งเศส ผมใครขอกลาววา นักวิจารณมิไดสรางวรรณคดี  
นักเขียนตางหากที่เปนผูสรางวรรณคดี…”

ฮาโรลด รอบบินส คงมีความฝนวา แมนวนิยายของเขาจะมิไดรับการตอนรับ 
จากวงการวิจารณวรรณกรรมในปจจุบันมากเทาที่ควร แตนั่นก็คงไมเปนอุปสรรคที่จะทํ าใหนวนิยาย
ของเขาไมกลายเปน ‘วรรณคดี’ ในอนาคต ดังที่เขาใหสัมภาษณคุยโมวา “…เมื่อ Never Love A 
Stranger และ Danny Fisher ออกสูตลาด ก็ไดรับคํ าวิจารณในทางที่ดีอยูบาง แตก็ถูกโจมตีอยูมาก
เหมือนกัน แตสามสิบปใหหลังเราก็พบวา นวนิยายสองเรื่องนี้ปรากฏในรายชื่อหนังสือที่ไดรับ 
การแนะนํ าใหอานสํ าหรับการศึกษาวรรณคดีอเมริกัน ทั้งยังมีรายการสัมมนาวรรณกรรมอเมริกัน 
ที่วิทยาลัยฮักซเลย (Huxley College) เปนเวลาถึง 6 สัปดาห โดยพูดถึงฮาโรลด รอบบินส บางวาดี 
บางวาเลว หรือเฉยๆ แตนี่เปนภาพสะทอนสังคมอเมริกันที่ผมได…”
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ฮาโรลด รอบบินสมีความชื่นชอบนักเขียนนวนิยายในแนวเดียวกับตนเปนพิเศษ  
ไมวาจะเปน จอหน โอ ฮารา (John O’Hara) หรือจากเกอลีน ซูซานน (Jacqueline Susann) ผูเขียนเรื่อง
Valley of the Dolls, The Love Machine, Once Is Not Enough และ Dolores รอบบินสไดอุทิศ 
นวนิยายเรื่อง Lonely Lady ใหแกซูซานน และคอรนีลิอุส ไรอัน (Cornelius Ryan) ผูเขียนเรื่อง  
The Longest Day และ The Bridge Too Far ซ่ึงถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งทั้งคูในระยะเวลาใกลเคียงกัน 
แตรอบบินสกลับไมชอบงานเขียนของฟลิป รอธ (Phillip Roth) ซอล เบลโลว (Saul Bellow) จอหน  
อัปไดค (John Updike) และจอหน ชีฟเวอร (John Cheever) โดยใหเหตุผลวา บรรดานักเขียนที่เอยนาม
มานั้นมักจะชอบเขียนเรื่องจากแงมุมแคบๆ

เมื่อมีผูช้ีใหเห็นวา มีความแตกตางกันระหวางงานเขียนประเภท ‘ประชานิยม’  
กับ ‘งานเขียนที่ดี’ รอบบินสก็ตอบวา ชองวางหรือความแตกตางดังกลาวนี้เปนชองวางเทียมที่ถูก 
สรางขึ้นโดยกลุ มผูทรงอิทธิพลทางวรรณกรรมในสหรัฐฯ และนับวันชองวางดังกลาวนี้ก็รังแต 
จะถูกขจัดใหหมดไป ดังนั้นเขาจึงยังคงยืนหยัดที่จะใชแนวการเขียนเพื่อสนองความตองการของตลาด 
รอบบินสกลาวอางวา “…ผมเขียนเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู และผมเห็นวา นี้เปนโลกที่คนสวนใหญ 
สนใจนวนิยายของผมขายดีทุกแหงหน ไมจํ ากัดเฉพาะแตในสหรัฐอเมริกาเทานั้น…”

อยางไรก็ตาม บทอัศจรรยทางเพศและการเสพสังวาสยังคงเปนจุดเดนในนวนิยาย 
เ ร่ืองตางๆของฮาโรลด รอบบินส แมว าโครงเรื่องของนวนิยายบางเรื่องของเขาจะเกี่ยวกับ 
การเมืองระหวางประเทศ อาทิเชน The Adventurer (กฤษณ วรางกูร แปลเปนภาษาไทยแลว 
ในชื่อวา เทพบุตรทมิฬ) ซ่ึงกลาวถึงการปฏิวัติในละตินอเมริกา และ The Pirate ซ่ึงกลาวถึง 
ความขัดแย งระหวางยิวกับอาหรับ  กระนั้นรอบบินสก็กล าวถึงปรากฏการณและความเห็น  
ทางการเมืองอยางผิวเผิน นวนิยายของรอบบินสสวนใหญเปนนวนิยายชีวิต และชีวิตทางเพศ 
เปนจุดสํ าคัญที่ชอบกลาวถึง ตัวเอกในนวนิยายของเขาจึงมักจะมีความเปนอยูอยางหรูหรา ฟุงเฟอ  
The Carpetbaggers นับเปนตัวอยางที่ดีดังกลาว นวนิยายเรื่องนี้มีลักษณะเปน roman a clef  
เพราะพยายามจํ าลองภาพชีวิตของ โฮเวิรด ฮิวส (Howard Hughes) เศรษฐีนํ้ ามันชาวอเมริกัน เร่ือง 
The Adventurer, The Pirate และ Dreams Die First ก็มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ในขอที่วาแสดงถึง 
การดํ ารงชีวิตอยางฟุมเฟอยของตัวเอกในนวนิยาย ถาหากนวนิยายเหลานี้ไดสะทอนภาพที่แทจริง 
ของสังคม ก็คงเปนการสะทอนภาพกลุ มคนกลุ มเล็กๆในสังคมเทานั้น ไมวาสังคมนั้นจะเปน 
สังคมอเมริกันหรือสังคมประเทศอื่นใดก็ตาม อยางไรก็ดี ในระยะหลังๆนี้รอบบินสเร่ิมตระหนักถึง 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย แตการชี้ประเด็น 
ของปญหายังทํ าไดไมสู ชัดเจนนัก ทั้งนี้ เนื่องจากเขาใหความสํ าคัญแกชีวิตทางเพศมาบดบัง 
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ประเด็นสํ าคัญๆเสียหมด ดังจะเห็นไดจากเรื่อง Lonely Lady ซ่ึงกลาวถึงชีวิตของผูหญิงอเมริกันคนหนึ่ง
ที่ขาดความอบอุนทางครอบครัว และตองกระเสือกกระสนทํ างานนานาประเภทเพื่อการประทังชีวิต  
กอนหนานี้ก็มีเร่ือง 79 Park Avenue กลาวถึงชีวิตความเปนมาของแมเลาคนหนึ่ง เปนตน

สํ าหรับนวนิยายเรื่องลาสุดของรอบบินส คือ Dreams Die First รอบบินสกลาวถึง 
โลกของพวกรักรวมเพศ โดยพยายามมองบุคคลพวกนี้ในฐานะสามัญมนุษยมากกวาที่จะมองในฐานะ
มนุษยวิตถาร นวนิยายเรื่องนี้ไดรับการตอนรับจากชุมชนรักรวมเพศอยางดี สํ านักพิมพไซมอน 
แอนด ชูสเตอร (Simon and Schu ster) ผูจัดพิมพนวนิยายเรื่องนี้ อางวา ขณะนี้ (2521) ขายไปแลว 
195,000 เลม และคาดวาจะขายไดถึง 260,000 เลม ตัวเอกในนวนิยายเรื่อง Dreams Dic First ดังกลาว  
มีอาชีพในการเปนนักจัดทํ านิตยสารสํ าหรับบุรุษ และเปนคนที่มีชีวิตรักสองเพศ (bisexual)  
ผูอานนวนิยายเรื่องนี้จํ านวนมากตางก็คาดเดากันตางๆ นานาวา แบบจํ าลองสํ าหรับตัวเองในนวนิยาย
เร่ืองนี้คือ ฮิว เฮฟเนอร (Hugh Hefner) เจาของนิตยสาร Playboy บาง หรือบอบ กั๊กซิโอเน  
(Bob Guccione) เจาของนิตยสาร Penthouse บาง หรือลารร่ี ฟลินท (Larry Flint) บาง  แตรอบบินส 
ไดปฏิเสธวา เขามิไดจํ าลองชีวิตของคนที่เอยนามในนวนิยายของเขาเลย แตกระนั้นก็ยอมรับวา  
ตัวเอกที่เขาเขียนถึงนั้นมีตัวตนจริงๆ และครั้งหนึ่งเคยรวมสังฆกรรมในการจัดทํ านิตยสารสํ าหรับบุรุษ 
ปจจุบันนี้ไดเลิกอาชีพดังกลาวแลว ผลในการวิจารณนวนิยายเรื่องนี้มีทั้งในแงบวกและลบ ไมเฉพาะ 
แตหนาวิจารณหนังสือของ  หนังสือพิมพ The New York Times เทานั้น  ที่กลาววิจารณเขาอยาง 
สาดเสียเทเสีย แมแตหนาวิจารณของ Playboy ยังไดวิจารณ Dreams Die First ของริบบินสไว 
ในทํ านองวา ‘รูนอยแลวอยาอวดรูมาก-อันตราย!’

อนึ่ง ฮาโรลด รอบบินส ชอบเขียนนวนิยายในรูปที่เรียกวา ไตรพากย (trilogy)  
งานเขียนในรูป ‘ไตรพากษ’ เปนงานเขียนที่ใหตัวละครในเรื่องเดียวกัน 3 คนเลาเรื่องจาก 
ประสบการณของตน นวนิยายที่เขียนในรูปแบนี้จะประกอบดวย 3 ภาค แตละภาคมีความสมบูรณ 
ในตัวของมันเอง แตกระนั้นก็ยังมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และเปดโอกาสใหผูอานปะติดปะตอ 
เร่ืองทั้งหมด นวนิยายที่รอบบินสเขียนในรูปแบบไตรพากษมีอยู 3 เร่ืองดวยกัน แตละเรื่องทิ้งชวงหาง
กันประมาณสิบป เร่ิมตนดวยเรื่อง The Dreams of Merchants ตามมาดวยเรื่อง The Carpetbaggers  
และ The Inheritors

ในขณะนี้(2521) ฮาโรลด รอบบินส กํ าลังเขียนนวนิยายเรื่องใหมใหช่ือไวแลววา 
Memories of Another Day ซ่ึงตามถอยคํ าการใหสัมภาษณของเขากลาววา “…เปนนวนิยายที่มีโครง
เร่ืองแปลกมาก เร่ืองนี้เปนไปตามทฤษฎีความทรงจํ าตามกรรมพันธุของผม ซ่ึงเปนทฤษฎีที่ผมคิดวา 
ใหคํ าอธิบายเกี่ยวกับความทรงจํ าที่ถูกถายทอดตามกรรมพันธุ  มันเปนเรื่องของผู นํ ากรรมกร 
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ชาวอเมริกันผูยิ่งใหญคนหนึ่ง อาจเปนใครก็ไดที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับจอหน หลุยส (John L. 
Lewis)..”

ปจจุบัน รอบบินสแตงงานแลว และมีลูกสาวสองคน คนโตมีอายุ 22 ป เกิดจาก 
ภรรยาคนแรก สวนคนเล็กอายุ 13 ป ทุกวันนี้ นอกจากทํ ามาหาเลี้ยงชีพดวยการเขียนนวนิยายแลว  
รอบบินสยังไดลงทุนกอตั้งบริษัท Harold Robbins International ซ่ึงมีกิจการเกี่ยวกับการสรางภาพ
ยนตรและรายการโทรทัศนโดยเฉพาะ

สํ าหรับนักเขียนคนโปรด  รอบบินสมีความนิยมชมชอบงานเขียนของจอหน  
สไตน-เบ็ค (John Steinbeck) เปนอันมาก เขากลาววา สไตนเบ็คเปนนักเขียนที่ดีที่สุดที่ชาวอเมริกัน 
เคยมี เพราะเหตุวา นวนิยายของสไตนเบ็คสามารถสะทอนภาพของสังคมอเมริกันไดอยางเต็มที่  
นับจากผูที่ยากจนที่สุดไปจนถึงผูที่ร่ํ ารวยที่สุด และรอบบินสเองก็พยายามที่จะวัดรอยเทาของสไตนเบ็ค 
ดังที่เขากลาวใหสัมภาษณไววา

“…ผมคิดวา ผมจะแซงสไตนเบ็คได ขอแตใหมีเวลาเทานั้น…”

‘ขอแตใหมีเวลาเทานั้น’ ของเขาอาจเปนเงื่อนไขที่เปนไปไดยากสํ าหรับฮาโรลด   
รอนบินสผูมีอายุ 61 ปในปนี้ เพราะตลอดระยะเวลา 30 ปที่เขาใชชีวิตอยูในโลกหนังสือ รอบบินส 
ก็ยังไมสามารถแมแตจะเดินตามรอยของสไตนเบ็คได และเขาอาจจะพบความจริงวา ความฝนของตน
นั้นเปนเพียง ‘ฝนสลาย’ ตั้งแตแรกเริ่มที่กาวสูบรรณพิภพ ก็ตอเมื่อเงื้อมมือแหงมัจจุราชกํ าลังคืบคลาน
มาหาเสียกระมัง…
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