เคมบริดจกับจอหน เมยนารด เคนส
ใครก็ ต ามที่ เ คยไปเที่ ย วเมื อ งเคมบริ ด จ คงสั ง เกตเป น บรรยากาศแห ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยของเมืองนั้นได ถายิ่งมีความสนใจวิชาเศรษฐศาสตรสักหนอย บางทีก็อาจสรุปเอา
งายๆ วา เคมบริดจเปนเมืองของจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) นักเศรษฐศาสตร
นามอุโฆษ ที่จริงขออางเชนนี้ก็ใชวาผิดเอาเสียทีเดียว ศาสตราจารย อี.เอ.จี. โรบินสัน1 (E.A.G.
Robinson) สานุศิษยของเคนสคนหนึ่งก็ยืนยันวา เคนสเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเคมบริดจโดยแท2
เพราะเหตุวา เคนสเกิดในเมืองนั้น บานเกิดของเคนสนั้นตั้งอยูที่บานเลขที่ 6 ถนนฮารวีย ซึ่งเปน
ถนนที่เงียบสงบ บานมีรูปทรงแบบวิคตอเรีย อยูใกลสมาคมคริกเก็ตของมหาวิทยาลัย แมวานาย
จอหน เนวิลล เคนส (John Neville Keynes) ผูบ ิดาจะมิใชคนเมืองเคมบริดจโดยกําเนิด แตไดเขา
ศึกษาที่ Pembroke College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซึ่งตอมาไดเปนอาจารยคนหนึ่งของสถาบันนั้น
ภายหลังเปนหัวหนาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร และผูบริหารคนสําคัญของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น
จึงไดตั้งรกรากอยูในเมืองนั้นเอง ทั้งฟลอเรนซ บราวน (Florence Brown) ผูม ารดา ก็เปนนักศึกษา
รุนแรกๆ ของ Newnham College ซึง่ เปนวิทยาลัยผูหญิงแหงหนึ่งในจํานวนไมกี่แหงของเคมบริดจ3
บิดามารดาของเคนสจึงเปนคูสมรสคูแรกๆที่คูสมรสฝายหนึ่งเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ

* ตีพิมพครั้งแรกใน อนุสรณเศรษฐศาสตรประจําป 2513 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 2513
1
ศาสตราจารยอี.เอ.จี. โรบินสัน ไมแตจะเปนสานุศิษยของเคนสเทานั้น ภายหลังยังไดเปนผู
รวมงานของเคนสอีกดวย โดยเปนผูชวยบรรณาธิการวารสาร Economic Journal อันมีชื่อเสียง ในขณะที่เคนสเปน
บรรณาธิการของวารสารนั้น ภรรยาของทานคือ ศาสตราจารยโจน โรบินสัน (Joan Robinson) ผูใหกําเนิดทฤษฎี
Imperfect Competition ซึ่งเปนลูกศิษยเอกของเคนสเชนกัน เวลานี้ (2513) สามีภรรยาคูนี้เปนอาจารยมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ
2
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).
3
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ มีวิทยาลัยตรีอยูเพียงสามแหงคือ
Girton, Newnham และ New Hall สวนระดับหลังปริญญาตรีก็มี Hughes Hall ซึ่งเปนวิทยาลัยการศึกษา และ
University College ซึ่งเปนวิทยาลัยที่นักศึกษาชายหญิงอยูปนกัน เวลานี้ (2513) บรรดาวิทยาลัยชายทั้งหลายกําลัง
พิจารณาเปดรับนักศึกษาหญิงเขาไปอยูรวมกันดวย ที่ตกลงแนนอนแลวก็มี Churchill College กับ King’s College
ในป 2515
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และอีกฝายหนึ่งเปนนักศึกษาของวิทยาลัยนิวแนม ทั้งจากคําบอกเลาของผูใกลชิดเคนสกลาววา
เคนสเองมักจะเลาเสมอวา ตนเปนบุตรคนแรกที่เกิดจากคูสมรสประเภทดังกลาวขางตนนี้4
ถาหากจะเดินชมตัวเมืองเคมบริดจ ก็อาจไดพบสิ่งที่เหลือเปนอนุสรณแกเคนสบาง
โรงละคอนแหงหนึ่งชื่อ Arts Theatre ไดจารึกเปนหลักฐานไววา เคนสเปนผูสรางเมื่อ พ.ศ.2478
หากพิจารณาจากประวัติของเคนส บางทีอาจจะรูสึกแปลกใจที่ป 2478 เปนระยะเวลาที่เคนสกําลัง
เขียนและแกไข The General Theory of Employment, Interest and Money ซึ่งเปนผลงานชิ้นสําคัญ
ที่สุดในชีวิตของเคนส โรงละคอนดังกลาวเปดการแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2479 เคนส
เปนผูถ อื หุนใหญ โดยมีผูสนใจสงเสริมศิลปะการละคอนรวมถือหุนดวยหลายคน การดําเนินการใน
ระยะสองปแรกประสบการขาดทุน แตสถานการณก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ละคอนก็ดี หรือการแสดงอื่นใดก็ดี
ที่โรงละคอนนี้นําเสนอ ลวนเนนดานคุณภาพทั้งสิ้น นางลิเดีย โลโกโปวา (Lydia Lopokova)
ภรรยาของเคนส ซึ่งเปนนักเตนบัลเลตลือชื่อ ก็ออกแสดง ณ โรงละคอนแหงนี้เปนครั้งคราว
ใกลๆ Arts Theatre นัน้ เอง เปนที่ตั้งของ King’s Collage ซึง่ เคยเปนสถานศึกษา
ของเคนส และภายหลังเคนสไดเปนอาจารยคนหนึ่งของสถาบันนั้น ภายในมีรูปวาดตัวเคนสฝมือ
ของ ดันคัน กรานต (Duncan Grant) เพือ่ นรักคนหนึ่งติดอยูดวย ราชวิทยาลัยจะตองรําลึกถึงเคนส
ไมแตในฐานะที่เคนสเคยเปนนักศึกษาที่ปราดเปรื่องคนหนึ่ง หรือปญญาชนที่ยิ่งใหญที่สุดคนหนึ่ง
ทีส่ ถาบันนั้นเคยผลิตมา หากแตในฐานะที่ครั้งหนึ่ง เคนสเคยเปนเหรัญญิกของวิทยาลัย ผูปรับปรุง
ระบบการเงินและนําทรัพยสินของวิทยาลัยไปลงทุนซื้อหุน จนกระทั่งฐานะการเงินของวิทยาลัย
มัน่ คง จนหาวิทยาลัยใดเสมอดวยยาก5 จากเงินจํานวนสามหมื่นปอนดสเตอรลิง เคนสสามารถหา
กําไรจนเพิ่มเปน 380,000 ปอนดสเตอรริงในปที่เคนสถึงแกกรรม
สถานที่ อี ก แห ง หนึ่ ง ในเคมบริ ด จ ซึ่ ง อาจเตื อ นให ร ะลึ ก ถึ งเคนส ไ ด ก็ คื อ
Cambridge University Union Society6 ซึ่งเปนสถานที่ซึ่งเคนสเคยแสดงฝปากโตวาทีและอภิปราย

4

Roy Harrod, The Life of John Maynard Keynes

(London : Macmillan and Co.Ltd.,

1966), p.6.
5

เมื่อตนป 2513 หนังสือพิมพ The Shilling Paper (ราคาตามชื่อหนังสือ)
ซึ่งนักศึกษา
เคมบริดจกลุมหนึ่ง ซึ่งสวนใหญนิยมระบบสังคมนิยม เปนผูจัดทํา ไดลงบทความโจมตีราชวิทยาลัยวาเปน
วิทยาลัยที่มีการใชจายที่สุรุยสุรายที่สุด
6
ตรงกับภาษาไทยวา สโมสรมหาวิทยาลัย แตเคมบริดจยังมีสโมสรมหาวิทยาลัยอีกแหง
หนึ่งซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการได โดยไมตองเสียคาสมาชิก เพราะรวมอยูในคาเลาเรียน สวน Union Society
นั้น จะตองสมัครเปนสมาชิกตางหาก กิจกรรมที่ขึ้นชื่อก็คือ การโตวาที เจาฟาชายชารลสก็เคยโตวาทีที่นั่นใน
ปลายปการศึกษา 2512-13
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นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เคนสเหยียบยางเคมบริดจ มาภายหลังไดดํารงตําแหนงเลขานุการ รอง
ประธาน และที่สุดประธานในป 2447 ภายในสถานที่แหงนี้ มีภาพถายของชายหนุมผูมีดวงตาเปน
ประกาย ใบหนารูปไขและคอนขางแบบบาง ประกอบกับหนวดหยิม ซึ่งเขาไวจนตลอดชีวิต
นักศึกษาเศรษฐศาสตรยอมจดจําเขาผูนั้นไดดี
ในบรรดาตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนสมัยใหม ที่จะไมเอยชื่อ จอนหน เมยนารด
เคนส เสียเลย เห็นจะไมมี ยิ่งตําราเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) ดวยแลว ชื่อของเคนสดู
จะเปนสิ่งที่ขาดไมได เพราะเหตุวา เคนสเปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของ
เศรษฐศาสตรสาขานี้ และเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหการศึกษาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบงแยกออก
เปนเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomies) กับเศรษฐศาสตรมหภาค เคนสกลาววา “…การแบง
วิชาเศรษฐศาสตรออกเปนสองสวน คือ ทฤษฎีมูลคาและวิภาคกรรมสวนหนึ่งกับทฤษฎีเงินตราอีก
สวนหนึ่ง ตามความเห็นของขาพเจานั้น เปนการแบงที่ผิด ที่ถูกแลวนาจะแบงเปนทฤษฎีวาดวย
อุ ตสาหกรรมเอกชนหรือวิสาหกิจ และวาดวยผลตอบแทนและวิภาคกรรมอันเกิดจากการใช
ทรัพยากรจํานวนคงที่จํานวนหนึ่งนี้สวนหนึ่ง กับทฤษฎีผลผลิตและการจางงานโดยสวนรวมอีก
สวนหนึ่ง.”7 แมนกั เศรษฐศาสตรสวนใหญจะยอมรับวา หนังสือ The General Theory เปนหนังสือ
เลมแรกที่นําแนวความคิดเรื่อง general equilibrium มาใช แตบางคนก็ปฏิเสธวา เคนสมิใชคนแรกที่
วิเคราะหโดยอาศัยเศรษฐศาสตรมหภาค เพราะบรรดาทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจทั้งหลายลวนแตเปน
เศรษฐศาสตรมหภาคทั้งสิ้น และทฤษฎีเหลานี้ก็มีผูนําเสนอกอนที่ The General Theory จะออกสู
ตลาดเสียอีก ตัวอยางก็คือ บทความเรื่อง “Propagation and Impulse Problems” (ป 2476) ของ
Ragnar Frisch และบทความเรื่อง “Suggestions on Quantitative Business Cycle Theory” (ป 2478)
ของ Jen Tinbergen8
แมแนวความคิดของเคนสในบางเรื่องจะคอนขางคลุมเครือ และเปนที่ถกเถียงมาก
อยูก ต็ าม แตเกียรติคุณและอิทธิพลของแนวความคิดของเคนสดูจะปกแผไพศาลจนนากลัวอันตราย
อันตรายขอที่หนึ่งก็คือ คนอาจจะหลงเชื่ออยางงมงายวา อะไรก็ตามที่เคนสกลาวไวยอมถูกตองทั้ง
สิ้น ซึ่งถาเปนเชนนั้น หนังสือ The General Theory ก็จะกลายเปนคัมภีรที่นักศึกษาเศรษฐศาสตรจะ
7

J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (London :
McMillan, 1936). pp. 292-3.
8
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 ตางก็เพิ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรรวมกันในป 2512 ซึ่งเปนปแรกที่มีการใหรางวัล
สาขานี้.
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ตองเคารพบูชา ทีจ่ ริงสถานการณก็เกือบเปนเชนนั้นอยูแลว เพราะเหตุวาภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี้
คอนขางงุมงาม การจัดลําดับเรื่องก็สับสน ทั้งๆ ที่เคนสเองเปนผูไดชื่อวาใชภาษาไดอยางวิเศษ เคย
ไดรางวัลเรียงความหลายตอหลายรางวัล นับแตเรียนอยูในโรงเรียนมัธยมอีตน (Eton College) จน
กระทัง่ มาเปนอาจารยอยูราชวิทยาลัย เพราะฉะนั้นจึงดูเปนการไมเปนธรรมอยางยิ่ง สําหรับผูที่ซื้อ
หนังสือนี้ เนื่องจากไดยินกิตติศัพทการใชภาษาของเคนสกอนหนานั้น ความไมชัดแจงของภาษาที่
ใช ประกอบกับความใหมในดานแนวความคิด จึงทําใหเกิดผลสองประการ ประการหนึ่ง ผูที่ไม
เขาใจแนวความคิดของเคนสอาจจะกลาวหาวาเคนสเหลวไหล หรือประการที่สองอาจไมกลา
วิพากษวิจารณเคนส และเสแสรงทําวาเขาใจแนวความคิดของเคนส ซึ่งลวนแตกอใหเกิดผลเสีย
ทัง้ สิน้ เหตุฉะนี้ จึงมีนักเศรษฐศาสตรมากหลายเพียรพยายามเขียนหนังสือขึ้น เพื่ออธิบายแนวความ
คิดของเคนส ที่มีชื่อเสียงไดแก Introduction to the Theory of Employment ของ Joan Robinson
สานุศิษยของเคนสเอง ซึ่งตีพิมพในป 2480 ภายหลังที่ The General Theory ออกสูตลาดไดปเศษ
The Economics of John Maynard Keynes ของ Dudley Dillard ตีพมิ พครั้งแรกภายหลังที่เคนสถึง
แกกรรมเพียงสองปเศษ และ A Guide to Keynes ของ Alvin H. Hansen ผูเ ขียนสองคนหลังนี้ ถึงจะ
ไมใชสานุศิษยของเคนส แตก็ยอมรับวาเปนสาวก เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ นักศึกษาเศรษฐศาสตร
เปนอันมากจึงมักหันไปอานหนังสือประเภทดังกลาว แทนที่จะอานงานเขียนของเคนสโดยตรง
นานวันเขาความเขาใจในแนวความคิดของเคนสก็ผิดเพี้ยนไป (หนังสือที่เอยชื่อสามเลมขางตนนี้
ไมอยูในขอกลาวหานี้) จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ นักเศรษฐศาสตรคนหนึ่งชื่อ Axel Leijonhufvud ได
เขียนหนังสือชื่อ On Keynesian Economics and The Economics of Keynes เพือ่ จะตอบคําถามที่วา
บรรดาตําราเศรษฐศาสตรที่มีอยูเกลื่อน ไดอธิบายทฤษฎีและแนวความคิดของเคนสไดถูกตองตาม
ขอเขียนของเคนสจริงหรือไม ความลึกซึ้งของแนวความคิดของเคนสใน The General Theory นั้น
มิใชแตจะเปนปญหาแกนักศึกษาเศรษฐศาสตรเทานั้น บรรดาศาสตราจารยวิชานี้มากหลายก็ยังไมสู
เขาใจนัก แมกระทั่งศาสตราจารยพอล เอ. แซมมวลสัน นักเศรษฐศาสตรชั้นนําเวลานี้ ซึ่งเคยเปนที่
ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีเคนเนดี้ ก็ยังยอมรับวา เมื่อหนังสือเลมนั้นออกวางตลาด
เปนเวลาปหนึ่งถึงปครึ่ง ก็ยังไมมีใครในมหาวิทยาลัยฮารวารด (เวลานั้นแซมมวลสันเปนนักศึกษา
อยู) เขาใจแนวความคิดของเคนส ถึงกับลงความเห็นวา แมแตตัวเคนสเองก็คงไมเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียน จนกระทั่งมีบทความและขอเขียนของบรรดาลูกศิษยและมิตรสหายของเคนส (มี Meade
Lange และ Hicks เปนอาทิ) ออกตีพิมพ ความเขาใจจึงคอยๆ กระจางขึ้น9

9

Paul A. Samuelson, “The General Theory”, in Robert Lekachmen (ed.), ibid., p.316.
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อันตรายขอที่สอง หากอิทธิพลของเคนสมีมากเกินไป อาจมีผลใหเกิดมีผูตอตาน
และคัดคานวา สิ่งที่เคนสกลาวไวลวนผิดทั้งเพ แทที่จริงแลวความกริ่งเกรงขอนี้ออกจะเกินจริง
อยูบาง ขอที่เคนสถูกคัดคานมากมักจะเกิดจากความขัดแยงดานแนวความคิดเปนสวนใหญ เคนส
เองดูจะคาดการณเรื่องนี้ไดถูกตอง เพราะกลาวไวในคํานําหนังสือ The General Theory วา ใครก็
ตามที่คัดคานทฤษฎีของตน จะตองคัดคานดวยเหตุผลไมหนึ่งก็ในสองประการตอไปนี้ คือ สิ่งที่
เคนสกลาวไวลวนผิดทั้งเพ หรือสิ่งที่เคนสกลาวไวอยางถูกตองก็มิใชของใหม หากเปนแนว
ความคิดของนักเศรษฐศาสตรกอนหนานั้น10 ขอโตแยงประการหลังสวนใหญเปนของนักเศรษฐศาสตรชาวสวีเดน ซึ่งเปนผูสราง Stockholm Theory of Processes of Contraction and Expansion ที่
สําคัญก็คือ คนุต วิกเซลล (Knut Wicksell) มีรดาล (Myrdal) และลินดาหล (Lindahl)11 ถึงแนวความ
คิดของเคนสจะคลายคลึงกับนักเศรษฐศาสตรสํานักสตอกโฮลม และนักเศรษฐศาสตรอื่นๆกอน
หนานั้น แตเคนสก็ควรจะไดรับการสรรเสริญอยูดี เพราะเหตุวา วิชาที่เคนสศึกษาในระดับปริญญา
ตรีที่เคมบริดจนั้น คือ คณิตศาสตร เพิ่งจะมาศึกษาเศรษฐศาสตรในปสุดทายที่เคมบริดจเปนการ
สวนตัว และเริ่มศึกษาอยางจริงจังเมื่อตอนจะสอบคัดเลือกเปนขาราชการ และเมื่อตอนอัลเฟรด
มารแชล (Alfred Marshall) ชักชวนไปเปนอาจารยแผนกเศรษฐศาสตรที่เคมบริดจ เคนสจึงเปนนัก
เศรษฐศาสตรที่มิไดอานวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตรอยางกวางขวาง12 เมื่อเซอรรอย ฮารรอด13
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาคลาสลิก ปรัชญาและประวัติศาสตรจากออกฟอรดตองการจะ
ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรตอ ไดเดินทางไปหาเคนสที่เคมบริดจเพื่อขอคําแนะนํา เคนสไดใหขอคิดวา
การอานทฤษฎีเศรษฐศาสตรอยางกวางขวางนั้นมิใชสิ่งจําเปน ขอแตใหอานหนังสือของมารแซล
และพิกู (A.C. Pigou) อยางถี่ถวนและคิดไตรตรองอยางถองแทเทานั้น ตัวเคนสเองนับแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็มิไดอานหนังสือเศรษฐศาสตรมากนัก คงอานแตบทความทางเศรษฐศาสตรที่มีผูสงไปใหพิจารณานําลงตีพิมพในวารสาร Economic Journal ทีต่ นเปนบรรณาธิการอยู
เทานั้น

10

Keynes, op. cit., p. v.
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.
12
Rebert Lekchman (ed.), Keynes and Classics (Boston; D.C. Heath Co., 1964), p. x.
13
เซอร รอย ฮารรอด เปนตนคิด Harrod Growth Model และเจาของ Harrod Plan ซึ่งเสนอตอ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ เพื่อแกไขปญหาสภาพคลองระหวางประเทศ เมื่อเคนสถึงแกกรรม นายเจฟฟรีย
เคนส นองชายของเคนสไดขอใหฮารรอดเขียนชีวประวัติของลอรดเคนส
11
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คนที่มีชื่อเสียงโดงดังเชนเคนส ก็ยอมมีคนหมั่นไสเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ขอที่
เคนสถูกวิพากษวิจารณบางครั้งจึงเจือปนดวยอคติ ศาสตราจารยซยี มัวร อี. ฮารริส (Seymour E.
Harris)14 ไดกลาวไวในบทบรรณาธิการของหนังสือ A Guide to Keynes วา ครั้งหนึ่ง เคนสไดเขียน
จดหมายถึงยอรจ เบอรนารด ชอว (G.B. Shaw) คุยโมถึงหนังสือของตนที่กําลังจะตีพิมพวา เปน
หนังสือที่จะปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร15 สอบดูจากตนฉบับจดหมายดังกลาว ปรากฏวา
เคนสเขียนไวดังนี้ “…อยางไรก็ดี เพื่อใหเขาใจสภาพจิตใจของผม คุณจะตองรูวา ผมกําลังเขียน
หนังสือเลมหนึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร ซึ่งผมเชื่อวาจะปฏิวัติวิถีทางที่โลกจะขบคิดปญหา
เศรษฐกิจ ถึงจะไมใชในทันทีทันใด แตอาจจะเปนในรอบสิบปขางหนา…”16
บางครั้งขอโจมตีที่มีตอเคนสก็เกิดจากความเขาใจในแนวความคิดของเคนสอยาง
ผิดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเศรษฐศาสตรสํานักชิคาโก ซึ่งดูจะคัดคานเคนสหนักขออยูสักหนอย ถึง
กับกลาวหาวา เคนสมไิ ดใหความสําคัญแกปริมาณเงินตราและนโยบายการเงิน พรอมทั้งพยายามชัก
แมนํ้าโขงใหบรรจบแมนํ้าเจาพระยา เพื่อชี้ใหเห็นวา นโยบายการเงินเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชแกปญหาเศรษฐกิจตางๆ ตลอดจนยังความจําเริญกาวหนาอยางมีประสิทธิผลที่สุด17 แท
ที่จริง เคนสมิไดมองขามความสําคัญของปจจัยดังกลาวนี้ แมแตชื่อหนังสือก็ยังมีคําวา “เงิน” อยู18
อยางไรก็ตาม การณอาจจะเปนไปไดวา สาวกของเคนสตีความหมายแนวความคิดของเคนสอยาง
ผิดๆ จึงทําใหเกิดขอกลาวหาขางตน
สําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตรในบานเรานั้น ในบรรดาอันตรายสองประการที่
กลาวนี้ ขอแรกดูจะมีมากกวาขอหลัง แตกรณีของบานเรานั้นดูจะมีอันตรายเพิ่มขึ้นอีกขอหนึ่ง กลาว
คือ เนือ่ งจากเราศึกษาเพียงพอใหรูวา ทฤษฎีตางๆนั้นมีใจความอยางไร เราไมสูใหความสนใจแก
ขอถกเถียงอันนํามาสูกําเนิดของทฤษฎีนั้นๆ เหตุฉะนี้ บางทีเราอาจจะสรุปเอางายๆวา สิ่งที่เคนส
เขียนไวในหนังสือของตนนั้น ลวนแตเปนแนวความคิดของเคนสทั้งสิ้น แทที่จริงหาเปนเชนนั้นไม

14

Harrod, op. cit., pp.324-5
Alvin H. Honson, A Guide to Keynes (Tokyo : Kogakusha Co., Ltd., 1953), p. x.
16
Harrod, op. cit., p. 462 ขอที่แปลกใจก็คือ ศาสตราจารยฮารริสเปน Keynesian คนหนึ่ง ทั้ง
เปนบรรณาธิการหนังสือ The New Economics (2490) รวบรวมบทความตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ The General
Theory ของเคนสซึ่งบทความสวนใหญเปนฝายเคนสเสียโดยมาก
17
Milton Friedman, Studies in the Quantity Theory of Money (Chicago; University of
Chicago Press, 1956), p. 3;
18
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.
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มีแนวความคิดอยูหลายเรื่องที่เคนสไดจากการถกเถียงกับอาจารยรวมมหาวิทยาลัย มิตรสหาย และ
กับลูกศิษย โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีตัวทวีคูณ (Multiplier) ซึง่ มักจะเขาใจวาเปนแนวความคิดของ
เคนส แทที่จริงเปนแนวความคิดของนายริชารด เอฟ. คาหน (Richard F. Kahn) ลูกศิษยคนหนึ่งของ
เคนส19 รูปกราฟรูปเดียวที่ตีพิมพใน The General Theory ก็ไดจากขอเสนอแนะของเซอรรอย
ฮารรอด ผูเปนทั้งศิษยและสหาย แนวความคิดเรื่องการปรับตัวระหวางการออมกับการลงทุน ก็ได
จากเซอรเดนนิส โรเบอรตสัน (Sir Dennis Robertson)20 ยังแนวความคิดเรื่อง Marginal Efficiency
of Capital ซึง่ หยิบมือจากเออรวิง ฟชเชอร (Irving Fisher) เคนสเองกลาวไวในคํานําหนังสือ The
General Theory วา ผูท มี่ สี ว นอานตนฉบับหนังสือดังกลาว ตลอดจนใหขอคิดเห็นตางๆ ก็มีนาย
ริชารด คาหน นางโจน โรบินสัน นายฮารรอด และ นายฮอวเทรย (R.G. Hawtrey)
ป 2514 จะเปนปที่ จอหน เมยนารด เคนส จากโลกมนุษยไปเปนเวลา 25 ป และป
ที่ The General Theory ออกสูตลาดครบ 35 ปพอดี นักศึกษาเศรษฐศาสตรบานเราจะไมจัดทํา
กิจกรรมใดๆ เพื่อเปนอนุสรณแกปญญาชนผูยิ่งใหญผูนี้หรอกหรือ อยางนอยที่สุด หนังสือ
ชีวประวัตขิ องสัตบุรุษผูนี้ภาคภาษาไทยก็ยังไมมี ทั้งเรานาจะมองยอนหลังดูวา แนวความคิดของคํา
ทํานายทายทักของทานผูนี้ถูกตองหรือไม และอนาคตของทฤษฎีของทานจะเปนอยางไร

หมายเหตุ บทความนี้เขียนในขณะที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ

19

R.F. Kahn, “The Relation of Home Investment to Unemployment”, Economic Journal
(Dec., 1931), pp. 173-98 เปนตนตอของทฤษฎีนี้ ขณะที่เขียน นายคาหนเปนนักศึกษาคนหนึ่งของคิงสวิทยาลัย
ภายหลังไดบรรดาศักดิ์เปนลอรดคาหน เวลานี้เปนศาสตราจารยวิชาเศรษฐศาสตรที่เคมบริดจ
20
เซอรเดนนิส โรเบอรตสัน เปนอาจารยรวมมหาวิทยาลัยกับเคนส เดิมเปนสหายที่สนิทสนม
กันมาก ในคํานําหนังสือ Banking Policy and The Price Level (2469) กลาวไววา เนื้อหาของหนังสือนั้นหลายตอ
หลายตอนไดจากการถกเถียงกับเคนส จนแยกไมไดวา ตอนใดเปนของผูเขียนเอง และตอนใดเปนของเคนส ภาย
หลังเมื่อเคนสแตง The General Theory ทั้งสองคนเกิดมีความเห็นแตกแยกกัน และกลายเปนอริทางวิชาการนับแต
นั้นมา

