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 John Maynar Keynes : Fighting for Britain, 1937-1946.  หนงัสือเลมลาสุด
ของศาสตราจารยโรเบิรต สกิดเดลสกี (Robert Skidelsky) ออกสูบรรณพิภพเมื่อปลายป 2543 
ภารกิจในการเขียนชีวประวัติของจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) นักเศรษฐ
ศาสตรผูยิ่งใหญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 จบส้ินลงแลว

ภารกิจของสกิดเดลสกเีร่ิมตนในป 2513 เมื่อเขาทํ าสัญญาเขียนหนังสือชีวประวัติ
ของเคนสกับสํ านักพิมพแม็กมิลแลน (Macmillan) โดยมีกํ าหนดสงตนฉบับภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2515 ความยาว 150,000 คํ า ทั้งนี้สํ านักพิมพแม็กมิลแลนจายคาลิขสิทธิ์สวนหนึ่ง 
ลวงหนา 5,000 ปอนสเตอรลิงก

จากสญัญาการเขียนหนังสือ 3 ป ขยายเปน 30 ป และขนาดหนังสือ 150,000 คํ า 
ขยายเปน 1,000,000 คํ า โดยแยกจัดพิมพเปนหนังสือ 3 เลม ทั้งสามเลมจัดพิมพโดยสํ านักพิมพ
แม็กมิลแลน เลมแรกตีพิมพในป 2526 (ลาจากสัญญาดั้งเดิมถึง 12 ป) ชื่อ John Maynard 
Keynes : Volume One Hopes Betrayed 1883 - 1920 เมื่อปรากฏสูบรรณพิภพ ไดรับการ
ตอนรับอยางดีจากวงวิชาการประวัติศาสตรและเศรษฐศาสตร รวมทั้งประชาชนผูอาน จนติด
อันดบัหนังสือขายดี  เลมที่สองตีพิมพในป 2535 ชื่อ John Maynard Keynes : The Economist 
as Saviour 1920-1937 ติดอันดับหนังสือขายดี และไดรับรางวัลหนังสือดี Wolfson History Prize
อีก 8 ปถัดมา หนังสือเลมที่สามก็ ‘คลาน’ สูบรรณพภิพ ภารกิจอันยาวนานถึง 30 ปของ 
สกิดเดลสกีจบส้ินลงในป 2543

จอหน เมยนารด เคนส (ค.ศ. 1883-1946) เปนเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญผูกอใหเกิด
การปฏิวัติแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เรียกกันวา Keynesian Revolution เคนสมิไดมี
อิทธิพลตอวงวิชาการเศรษฐศาสตรเทานั้น หากยังมีอิทธิพลตอการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคในประเทศตางๆทั้งในโลกที่หนึ่งและโลกที่สามอีกดวย อิทธิพลของเศรษฐศาสตรแบบเคนส 
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(Keynesian Economics) กอใหเกิด Keynesian Consensus หรือฉันทมติวาดวยเศรษฐศาสตร
แบบเคนส ซึง่เสือ่มอิทธพิลหลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516

เมื่อเคนสถงึแกกรรมในป 2489 นั้น วงวิชาการเศรษฐศาสตรต่ืนตัวในการประเมิน
สถานะของ Keynesian Revolution อยางมาก มีการถกอภิปรายทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ
ของเคนสอยางลกึซึง้ รวมทั้งมีการศึกษาพัฒนาการทางความคิดดานเศรษฐศาสตรของเคนสอยาง
ละเอียด งานวิชาการที่สดุดีอัจฉริยภาพของเคนสมีเหลือคณนานับ แตที่วิพากษและโจมตีเคนส
ชนดิสาดเสียเทเสียก็มีไมนอย

ชีวประวัติของเคนสสวนใหญปรากฏในรูปบทความ ซึ่งตีพิมพหลังจากที่เคนสถึง
แกอนิจกรรม หลังจากนั้นมีบันทึกความทรงจํ าที่สานุศิษย มิตรสหาย และเพื่อนรวมงานเขียน
เกีย่วกบัความสัมพันธสวนบุคคลที่มีกับเคนส กระนั้นก็ตาม ชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส ที่
เปนหนังสือมีอยูนอยเลมนัก

เมื่อสกิดเดลสกตีกลงทํ าสัญญาเขียนหนังสือชีวประวัติของเคนสในป 2513 นั้น
The Life of John Maynard Keynes (1951) ของรอย แฮรร็อด (Roy Harrod) ผงาดเปนหนังสือ
หลกัในบรรณพภิพ โดยที่ในเวลาตอจากนั้นไมนาน มีหนังสือชีวประวัติที่เขียนโดย Seymour E. 
Harris (1955) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ซึ่งสกิดเดลสกมีไิดเอยถึงในหนังสือของตน

ในปเดียวกับที่ John Maynard Keynes : Hopes Betrayed 1883-1920 ของ 
สกิดเดลสกีปรากฏสูบรรณพิภพนั้น John Maynard Keynes : A Personal Biography of the 
Man Who Revolutionized Capitalism and the World We Live (1983) ซึง่แตงโดย Charles 
H. Hession กป็รากฏสูบรรณพิภพในเวลาไลเลีย่กนั แตมิไดเปนที่กลาวขวัญมากนักในวงวิชาการ

เมื่อหนังสือชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส เลมที่สองที่สกิดเดลสกีเขียนปรากฏ
สูบรรณพิภพ โดนัลด มอ็กกริดจ (Donald E. Moggridge) กเ็ข็น Maynard Keynes : An 
Economist’s Biography (1992) ออกสูโลกวิชาการในเวลาไลเลี่ยกัน

กลาวโดยสรุป หนังสือชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส ที่สํ าคัญและไดรับการ 
ยกยองในปจจุบัน ไดแก Skidelsky (1983; 1992; 2000), Moggridge (1992) และ Harrod 
(1951) เรียงล ําดับตามการยกยองและเรียงลํ าดับตามความหนา

Harrod (1951) ถอืเปนหนังสือชีวประวัติของเคนสอยางเปนทางการ (Official 
Biography) เพราะครอบครัวเคนส โดยเซอรเจฟฟรีย เคนส (Geoffrey Keynes) นองชายของ 
จอหน เมยนารด เคนส มอบหมายใหแฮรร็อดเปนผูเขียนหนังสือนี้ แตแฮรร็อดตองเผชิญอุปสรรค
และขอจํ ากัดสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก แฮรร็อดไมสามารถเขาถึงเอกสาร
ชัน้ตน (Primary Documents) อันจ ําเปนแกการเขียนหนังสือชีวประวัติไดทั้งหมด แมแตเอกสาร
ภายในครอบครัวของเคนสบางสวนถูกกันมิใหแฮรร็อดรับรู และบางสวนถูกคัดสรรใหแฮรร็อดอาน
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เฉพาะสวนที่สมาชิกในครอบครัวยินยอมใหเปดเผย ประการที่สอง แฮร็ร็อดเปนสานุศิษยผูใกลชิด
เคนส และบูชาเทิดทูนเคนสมากเกินไป ดวยเหตุดังนี้ Harrod (1951) เขยีนขึ้นเพื่อเทิดทูนเคนส  
ละเลยไมกลาวถึงประพฤติกรรมดานที่ไมดีของเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตรักรวมเพศ 
(Homosexuality) ของเคนส และละเลยไมกลาวถึงทัศนคติของเคนสเกี่ยวกับการเกณฑทหารเพื่อ
ทํ าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในฐานะที่ทํ างานราชการ เคนสไมตองถูกเกณฑทหารอยูแลว แตใน
ฐานะพลเมือง เคนสตอตานการถูกเกณฑทหารเพื่อทํ าลายลางชีวิตมนุษย ทั้งนี้ดวยเหตุผลในดาน
มโนธรรมสํ านึก หรือที่รูจักกันในสังคมอังกฤษวา Conscientious Objection ในประการสํ าคัญ 
สกิดเดลสกีพบวา แฮรร็อดตัดตอและแตงเติมเนื้อหาในเอกสารชั้นตน เพื่อส่ือขาวสารตามที่ 
แฮรร็อดตองการ  ทั้งๆที่เมื่ออานเอกสารนั้นทั้งฉบับแลว มิไดมีสารดังที่แฮรร็อดตองการนํ าเสนอ

Moggridge (1992) มีขอบกพรองคลายคลึงกับ Harrod (1951) โดนัลด  
ม็อกกรดิจเปนชาวคานาดา สํ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ โดยเขียน
วทิยานิพนธกับริชารด คาหน (Richard F. Kahn) สาวกมือขวาของเคนส ในประการสํ าคัญ  
ม็อกกริดจทํ างานเปนบรรณาธิการงานเขียนของเคนส รวมกับเอลิซาเบ็ธ จอหนสัน (Elizabeth 
Johnson) อันเปนที่มาของการจัดพิมพหนังสือชุด The Collected Writings of John Maynard 
Keynes งานส ําคญันีเ้ร่ิมตนในป 2512 และกินเวลานานนับทศวรรษ หนังสือเลมสุดทายในชุดนี้
เพิ่งตีพิมพในเดือนธันวาคม 2532 ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ ม็อกกริดจมีโอกาสอานเอกสาร 
ชั้นตนของเคนสและเกี่ยวกับเคนส และสะสมขอมูลเกี่ยวกับเคนสจ ํานวนมาก ในประการสํ าคัญ  
ม็อกกรดิจมโีอกาสติดตามพัฒนาการทางความคิดของเคนสอยางใกลชิด ดวยเหตุดังนี้ ม็อกกริดจ
จงึกลายเปนเอตทัคคะแหง ‘เคนสวิทยา’ (Keynesiology)

จุดเริ่มตนในการเขียนหนังสือชีวประวัติเคนสมาจากการชักจูงของเซอรเจฟฟรีย 
เคนส และศาสตราจารยริชารด คาหน ซึ่งนับเปนแรงกระตุนสํ าคัญที่ทํ าใหม็อกกริดจคิดเขียน
หนังสือนี้ ม็อกกริดจสํ ารวจพบวา แมหนังสือชีวประวัติบุคคลจะมีอยูอยางดาษดื่น แตหนังสือ 
ชีวประวัตินักเศรษฐศาสตรมีอยูนอยนัก ทั้งๆที่หนังสือประเภทนี้มีประโยชนในการทํ าความเขาใจ
การกอเกิดของทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร Keynes (1976) ในหนังสือชุด Fontana 
Modern Master เปนหนงัสอืเลมแรกที่ม็อกกริดจเขียนเพื่อประเมินสถานะของเคนสในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร แมวาการเขียนหนังสือชีวประวติัเคนสจะเริ่มตนในเวลาใกลเคียงกัน แตก็เสร็จไมทัน
วาระหนึ่งศตวรรษแหงชาตกาลของเคนสในป 2526 เมื่อหนังสือที่มีความยาว 941 หนาปรากฏสู
บรรณพิภพในป 2535 Moggridge (1992) ถกูวพิากษวา มิไดใหความสํ าคัญในการเลาเรื่องการ
กอเกิดของ The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936) รวมตลอดจน
ปฏิกริิยาและผลกระทบอันเกิดจากหนังสือเลมสํ าคัญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 นี้
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Moggridge (1992) ไดเปรียบ Harrod (1951) ในการเขาถึงเอกสารชันตน แม 
ม็อกกริดจมิไดเปนสานุศิษยของเคนสดุจเดียวกับแฮรร็อด แตนับเนื่องเปนสาวก กระนั้นก็ตาม 
Moggridge (1992) มไิดพยายามอํ าพรางประพฤติกรรมทางเพศของเคนส เพียงแตม็อกกริดจมี
ความเห็นวา หนังสือชีวประวัติมิอาจครอบคลุมเร่ืองราวทุกเรื่องของบุคคลที่มุงเขียนประวัติไดทั้ง
หมด  Moggridge (1992) ต้ังชื่อหนังสือวา Maynard Keynes อันเปนชื่อที่เคนสเรียกตนเองและ
มิตรสหายใชเรียก ผูคนที่แวดลอมเคนสมิไดเรียกชื่อจอหน จะมีก็แตนางฟลอเรนส เคนส 
(Florence Ada Keynes) ผูมารดาเทานั้นที่เรียกชื่อจอหน

Skidelsky (1983; 1992; 2000) ไดเปรียบ Harrod (1951) และ Moggridge 
(1992) ในขอที่สกิดเดลสกีมิไดมีความสัมพันธกับเคนส ไมวาในฐานะใด และอยูในฐานะที่จะ
ประเมนิและเขียนชีวประวัติเคนสดวยความเปนกลางได จุดเดนของ Skidelsky (1983; 1992; 
2000) อยูทีก่ารใชความพยายามในการเชื่อมโยงโลกทัศนและชีวทัศนของเคนสกับผลงานทางวิชา
การและการดํ ารงชีวิตของเคนส สกิดเดลสกีเปนนักประวัติศาสตร ดวยเหตุดังนั้น จึงเขียน 
ชีวประวัติของเคนสจากแงมุมและวิธีการของนักประวัติศาสตร Skidelsky (1983; 1992; 2000) 
จงึแตกตางจาก Harrod (1951) และ Moggridge (1992) ซึง่เขยีนจากแงมุมและวิธีการของ 
นักเศรษฐศาสตร สกิดเดลสกีตามติดหาขอมูลชนิด ‘กดัไมปลอย’ ดุจเดียวกับนักประวัติศาสตร
อาชพีทัง้หลาย ดวยเหตุดังนี้ Skidelsky (1983; 1992; 2000) จงึอดุมดวยขอมูลที่นาสนใจ และมี
ลีลาการเขียนซึ่งสามารถอานไดอยางลื่นไหล

แตสกิดเดลสกีเสียเปรียบแฮรร็อดและม็อกกริดจที่ไมมีความรู เศรษฐศาสตร  
สกิดเดลสกีตองใชเวลาเปนอันมากในการศึกษาเศรษฐศาสตร เพื่อทํ าความเขาใจทฤษฎีและ 
แนวความคิดของเคนส และเพื่อติดตามวิวาทะในวงวิชาการเศรษฐศาสตร

เมื่อสกิดเดลสกีเร่ิมเขียนชีวประวัติเคนสเลมแรก Keynesian Consensus กํ าลัง
เสือ่มอิทธิพล เพราะ Keynesian Economics  มอิาจน ําเสนออรรถาธิบายและขอเสนอแนะในการ
แกปญหา Stagflation (=Stagnation + Inflation) ได  เมื่อสกิดเดลสกีเร่ิมเขียนชีวประวัติเคนสเลม
ทีส่อง ลัทธิแธตเชอร (Thatcherism)  ก ําลงัทรงอิทธิพลในสหราชอาณาจักร และลัทธเิสรีนิยมสมัย
ใหม (Neo-Liberalism) ปกแผครอบคลุมโลก เมื่อสกิดเดลสกีเร่ิมเขียนชีวประวัติเคนสเลมที่สาม 
ไมมีใครกลาวขวัญถึง Keynesian Consensus อีกแลว  ในขณะที่ Washington Consensus
ก ําลงัอยูในกระแสโลกานุวัตรและทวีอิทธิพลตามลํ าดับ
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ดวยเหตุที่เปนบุคลนอกแวดวงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ การที่สกิดเดลสกีตกลง
เขียนชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส จงึถูกผูคนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะเศรษฐศาสตร) จับตามองเปนพิเศษ จนสกิดเดลสกรูีสึกถึงความไมเปนมิตร อยางไรก็ตาม 
เมื่อหนังสือเลมแรกออกสูบรรณพิภพ สกิดเดลสกีรูสึกโลงอก เมื่อไดรับจดหมายลงวันที่ 1 
มถินุายน 2537 จากลอรดคาหน (Richard F. Kahn) สาวกเบื้องขวาของเคนสกลาวยกยองและ 
ชมเชยหนงัสอื พรอมทั้งกลาววา จะคอยอานหนังสือของสกิดเดลสกีเลมตอไป อยางไรก็ตาม ลอรด
คาหนถงึแกกรรมกอนที่หนังสือชีวประวัติเคนสเลมที่สองจะปรากฏในบรรณพิภพ

ในปจจุบัน โรเบิรต สกิดเดลสกมีีฐานันดรศักดิ์เปน Lord Robert Skidelsky มี
ฐานะเปนผูนํ าฝายคานในสภาขุนนาง (House of Lords) ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสังคม  ในขณะ
เดยีวกัน ก็ดํ ารงตํ าแหนง Professor of Political Economy ณ Warwick University ประเทศ
อังกฤษ มคีวามชํ านัญพิเศษในดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรนโยบายเศรษฐกิจ และ
การปรบัเปล่ียนระบบเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันออกและอาณาจักรโซเวียตเดิม
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