เคนสกับกลุมบลูมสเบอรี่
บทความปริทัศนเรื่องนี้จําแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งจะกลาวถึงวรรณกรรม
วาดวยชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) ตอนที่สองกลาวถึงขอมูลใหม
เกี่ยวกับเคนส ตอนที่สามกลาวถึงกลุมบลูมสเบอรี่ และตอนที่สี่วิจารณหนังสือของ Crabtree and
Thirlwall (1980) ซึง่ กลาวถึงเคนสกับกลุมบูมสเบอรี่
1. วรรณกรรมวาดวยชีวประวัติของเคนส
จอหน เมยนารด เคนส ไดชื่อวาเปนนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญแหงคริสตศตวรรษ
ที่ 20 โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากหนังสือเรื่อง The General Theory of Employment, Money and
Interest ออกสูบ รรณพิภพในป ค.ศ. 1936 ซึ่งยังผลใหเกิดปรากฏการณที่เรียกกันวา “การปฏิวัติ
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรโดยเคนส” (Keynesian Revolution) อิทธิพลของเคนสที่มีตอวงวิชา
การเศรษฐศาสตรก็มีมากยิ่งขึ้นไปอีก ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ปรากฏวา เมื่อ
เคนสถึงแกอนิจกรรมในป ค.ศ. 1946 มีผูเขียนชีวประวัติของเคนสตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ
จํานวนมาก ผูที่ผลิตงานประเภทนี้ มีอาทิเชน ออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) ผูเ ปนทั้งสาวก
และเพื่อนรวมงานคนสําคัญของเคนส1 อารเธอร เซซิล พิกกู (Arthur Cecil Pigou)2 ผูซึ่งเปนทั้ง
อาจารยและศัตรูทางความคิดของเคนส โจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph A. Schumpeter)3 ผูซึ่งมีความรูสึก
อิจฉาริษยาเคนสเปนการสวนตัว4 เปนตน ทางดานราชวิทยาลัย (King’s College) แหงมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ ก็ไดดําเนินการใหมีการจัดพิมพหนังสือเรื่อง John Maynard Keynes 1883-1946 ในป
ค.ศ. 1949 โดยรวมขอเขียนของผูที่รูจักเคนสในดานตาง ๆ เพื่อเปนที่ระลึกถึงเคนส บทบาทของ
ราชวิทยาลัยดังกลาวนี้ มิใชเรื่องนาประหลาดใจแตประการใด เคนสเปนนักศึกษาของวิทยาลัยแหง
นีใ้ นระหวางป ค.ศ. 1902-1905 แมเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ก็ยังประกอบอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย
ณ สถาบันแหงนี้ (ค.ศ.1909-1946) แตเหนือสิ่งอื่นใด เคนสทําหนาที่เหรัญญิก (Bursar) ของราช
วิทยาลัยอยูถึง 22 ป (ค.ศ. 1924-1946) ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ เคนสไดปฏิรูประบบการเงินและ
นําทรัพยสินของวิทยาลัยไปลงทุนซื้อหุน จนมีฐานะมั่นคง จากเงินจํานวน 30,000 ปอนดสเตอรลิง
เคนสสามารถหากําไรจนเพิ่มขึ้นเปน 380,000 ปอนดสเตอรลิงในปที่เคนสถึงแกอนิจกรรม
อย า งไรก็ ต าม ชีว ประวั ติ ข องเคนน ที่ เ ขี ย นขึ้ น อย า งเป น ทางการ (official
biography) เพิง่ ปรากฏสูบรรณพิภพภายหลังจากที่เคนสลวงลับไปแลว 5 ปเศษ และผูที่ไดรับ
-----------------------------------* ตีพิมพครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 11 เลมที่ 2 (มิถุนายน 2525) หนา 82-96
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มอบหมายใหทํางานชิ้นนี้ก็คือ รอย ฮารรอด (Roy F. Harrod) ผูเ ปนทั้งสานุศิษยและเพื่อนรวมงาน
ของเคนส ฮารรอดไดรับความเอื้อเฟอจากนางฟลอเรนส เคนส (Florence Keynes) มารดาของเคนส
ในการศึกษาบันทึกเอกสารและจดหมายสวนตัวของเคนส ซึ่งเปนแหลงขอมูลสําคัญในการเขียน
ชีวประวัติของเคนสดังกลาวนี้ กระนั้นก็ตาม The Life of John Maynard Keynes (London :
Macmillan, 1951) ก็ยังมีขอบกพรองอยูไมนอย ทั้งนี้ไมเพียงแตจะปรากฏในภายหลังวา ขอมูล
เกี่ยวกับเหตุการณบางเรื่องบางตอนมีรายละเอียดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงเทานั้น5 หากทวา
ฮารรอดยังจงใจละเลยไมกลาวถึงพฤติกรรมบางดานของเคนสอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอที่
เคนสเปนคนรักสองเพศ (bi-sexual)
หลังจากการปรากฏตัวของ Harrod (1951) โลกหนังสือตองรอคอยอีก 16 ปเศษจึง
มีโอกาสไดตอนรับหนังสือเกี่ยวกับเคนสอีก 2 เลม คือ Stewart (1967) และ Lekachman (1967)
หนั งสื อทั้ งสองเล มนี้ มิ ไ ดมีจุ ด เดน ทั้ งในดานการนํ าเสนอขอมูลใหม หรือในดานการตีความ
เหตุการณแตประการใด
ขอที่นาสังเกตก็คือ กอนป ค.ศ. 1970 งานศึกษาชีวประวัติของเคนสที่ปรากฏสู
บรรณพิภพมีจํานวนไมมากนัก ทั้งๆ ที่อัจฉริยภาพของเคนสและอิทธิพลของเคนสที่มีตอวงวิชาการ
ทัง้ ในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนที่ยอมรับกันทั่วไป อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป ค.ศ.
1970 เปนตนมา งานศึกษาชีวประวัติของเคนสเริ่มหลั่งไหลสูบรรณพิภพมากยิ่งขึ้น อาทิเชน E.A.G.
Robinson (1971), Roy Jenkins (1972)6, Milo Keynes (1975)7, D.E. Moggridge (1976)8 เปนตน การ
เติบโตของการศึกษาเรื่องนี้นับตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา เปนผลผลักดันจากปจจัยอยางนอย 2
ปจจัย กลาวคือ
ประการแรก สภาราชบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรแหงสหราชอาณาจักร (Royal
Economic Society) ไดรวบรวมงานเขียนทั้งหมดของเคนสมาจัดพิมพเปนรูปเลม รวม 25 เลม โดย
ใชชื่อวา The Collected Writings of John Maynard Keynes และมอบหมายใหสํานักพิมพ
แมกมิลแลนจัดพิมพนับตั้งแตป ค.ศ. 1971 งานเขียนเหลานี้อาจจําแนกออกเปน 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) บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการ หนังสือพิมพและนิตยสาร จดหมายที่มีถึง
หนังสือพิมพฉบับตางๆ รวมตลอดจนจุลสารเรื่องตางๆ ซึ่งยังไมเคยรวบรวมตีพิมพเปนเลมมากอน
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(4) ขอเขียนที่ไมเคยตีพิมพสูสายตาของสาธารณชนมากอน
(5) บันทึกและจดหมายโตตอบที่มีถึงนักเศรษฐศาสตรทานตางๆ ทั้งในสวนที่เกี่ยว
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตรและนโยบายเศรษฐกิจ
ขอเขียนและบันทึกซึ่งไมเคยตีพิมพมากอนเหลานี้ไดมีสวนกระตุนใหมีการศึกษา
แนวความคิดและชีวประวัติของเคนสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีขอมูลใหมอันนาสนใจนั่นเอง นอก
จากนี้ ดังเปนที่ทราบดีวา เคนสมีบทบาทในการชวยราชการของกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) และ
หนวยงานอืน่ ๆ อยูไมนอย บันทึกราชการที่เคนสเปนผูเขียนก็เพิ่งเปดเผยสูสาธารณชนภายหลังจาก
เหตุการณลวงเลยไปแลว 30 ป โดยสํานักหอจดหมายเหตุแหงสหราชอาณาจักร (Public Record
Office) เปนผูเก็บรวบรวม บันทึกราชการเหลานี้มีสวนชวยใหเขาใจพัฒนาการทางความคิดของ
เคนสไดไมนอย ดวยเหตุนี้เอง ภายหลังจากการตีพิมพหนังสือชุด The Collected Writings of John
Maynard Keynes นับตัง้ แตป ค.ศ. 1971 เปนตนมา การถกเถียงและการใฝหาความรูเกี่ยวกับเคนส
หรือที่นักเศรษฐศาสตรบางทานเรียกวา “เคนสวิทยา” (Keynsiology) ก็กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอยางของความขอนี้จะเห็นไดจากการจัดการสัมมนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยออนตาริโอ
ตะวันตกแหงคานาดา กับมหาวิทยาลัยฮีบรูวแหงเยรูซาเลม เรื่อง “Keynes, Cambridge and the
General Theory : The Process of Criticism and Discussion Connected With the Development of
The General Theory” ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1975 บทความและบทอภิปรายในการสัมมนาดังกลาวนี้
ปรากฏตอมาในหนังสือของ Patinkin and Leith (1977)
ประการที่สอง การกอตั้งวิทยาลัยเคนส (Keynes College) ขึน้ ในมหาวิทยาลัย
เคนทแหงสหราชอาณาจักร (University of Kent) ในปลายทศวรรษ 1960 ไดมีสวนกระตุนใหมีการ
ศึ ก ษาเกี่ยวกับเคนสเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันดังกลาวนี้มีนโยบายดานการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับเคนส (Keynes Seminar) โดยเฉพาะ และจนบัดนี้ไดจัดใหมีการสัมมนาดังกลาวนี้รวม 4
ครั้ง โดยเริ่มตนในป ค.ศ. 1972 และตอมาก็จัดใหมีการสัมมนาดังกลาวนี้ปเวนป รายงานการ
สัมมนาไดปรากฏตอมาเปนหนังสือเลม 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
อันนํามาสู The General Theory โดยทีผ่ นู ําเสนอบทความและผูรวมสัมมนาประกอบดวยนักเศรษฐ
ศาสตรชั้นนํา ซึ่งบางคนเคยเปนผูรวมงานและสานุศิษยของเคนส บทความเรื่องสําคัญๆกลาวถึง
บรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยเคมบริดจในทศวรรษ 1930 เพื่อนรวมงานของเคนสใน
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มหาวิทยาลัยเคมบริดจและกระบวนการในการเขียนหนังสือ The General Theory สวน Milo
Keynes (1975) เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเคนสรวม 28 เรื่อง ซึ่งสวนใหญเขียนขึ้นใหม
บทความเหลานี้อาจจําแนกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่งวาดวยชีวิตของเคนส กลุมที่สองวาดวย
อิทธิพลของเคนสที่มีตอพัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตรและนโยบายเศรษฐกิจ และกลุมที่สาม
วาดวยบทบาทและงานดานตางๆ ของเคนส
2. ขอมูลใหมเกี่ยวกับเคนส
การตีพิมพเอกสารขั้นตนเกี่ยวกับเคนสในหนังสือชุด The Collected Writing of
John Maynard Keynes นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของการศึกษาชีวประวัติและพัฒนาการทาง
ความคิดของเคนส9 เมื่อ The General Theory ปรากฏสูบรรณพิภพในป ค.ศ. 1936 นั้น ขอโจมตีขอ
หนึง่ ที่มักจะกลาวอางกันก็คือ “What is original in the book is not true; and what is true is not
original”10 นักเศรษฐศาสตรในสํานักสตอกโฮลม (Stockholm School) โดยเฉพาะอยางยิ่งเบอรทิล
โอหลิน (Bertil Ohlin) มักจะกลาวอางวา ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส ซึ่ง
ปรากฏใน The General Theory มิใชของใหม หากปรากฏในงานเขียนของนักเศรษฐศาสตรชาว
สวีเดน อยางเชน Monetary Equilibrium ของกุนนาร เมอรดัล (Gunnar Myrdal) และ Interest and
Prices ของคนุต วิกเซลล (Knut Wicksell) มากอน11 การโจมตีเคนสในบางกรณีไปไกลถึงกับ
กลาวหาเปนนัยๆวา เคนสลอกความคิดจากผลงานของสํานักเศรษฐศาสตรสตอกโฮลม อยางไร
ก็ตาม บัดนี้เปนที่ประจักษชัดวา แมวาเคนสจะเคยอานงานเขียนของวิกเซลลอยูบาง แตก็หาไดอาน
อยางกวางขวางไม เมื่อเบอรทิล โอหลิน สงบทความ ซึ่งตอมาคือ Ohlin (1937) เพื่อใหเคนส
พิจารณาตีพิมพใน Economic Journal โอหลินไดเอยอางถึงงานของวิกเซลลวามีสวนคลายคลึงกับ
The General Theory ของเคนส เคนสแสดงความสนใจและไตถามโอหลินวา งานของวิกเซลล
ดังกลาวนี้ไดแกอะไรบาง12 ขอไตถามดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวา เคนสมิไดตระหนักวามีงานเขียน
ของวิกเซลลเกีย่ วกับเรื่องนี้ แตประเด็นที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ ขอมูลที่เปดเผยในชั้นหลังไดชวยตอกยํ้า
ความเชื่อเดิมที่วา ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนสที่ปรากฏใน The General
Theory มีผลในการปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ดังที่ศาสตราจารยดอน พะตินกิน ชี้ใหเห็น
จุด เดนของ The General Theory อยูท ที่ ฤษฎีอุปสงคมวลรวมและอรรถาธิบายเกี่ยวกับกลไกการ
ปรับตัวของระบบเศรษฐกิจ แตแนวความคิดเหลานี้ยังไมเคยปรากฏมากอนในงานเขียนของนัก
เศรษฐศาสตรชาวสวีเดนกอนป ค.ศ. 1931 ดังนั้น ขอกลาวอางที่วา สํานักเศรษฐศาสตรสตอกโฮลม
คนพบ “The General Theory” กอนเคนสนั้น จึงไมมีมูลแหงความเปนจริง13 ขอที่นาสนใจยิ่งกวานี้
ก็คอื นโยบายการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในสวีเดนในทศวรรษ 1930 ซึ่งรัฐบาลพรรคสังคม
ประชาธิปไตยนําไปใชนั้นไดรับอิทธิพลจากเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจุลสารเรื่อง Can Lloyd
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George Do It? ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ. 1929 แทนที่จะไดรับอิทธิพลจากสํานักเศรษฐศาสตร
สตอกโฮลม14 แมแตเบอรทิล โอหลินก็ยังยอมรับความขอนี15้
แมวาเคนสจะไดรับการยกยองวาเปนผูปฏิวัติทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐ
ศาสตร และแมวา The General Theory จะออกสูบรรณพิภพมากวาสี่ทศวรรษแลวก็ตาม แตเสียง
วิพากษวิจารณเคนสกย็ งั ไมหมดสิน้ ไป ตางกันแตเพียงวา การวิพากษวิจารณในระยะแรกยังแฝงดวย
อคติและความไมชอบเคนสเปนการสวนตัวอยูคอนขางมาก แตในระยะหลังนี้ การวิพากษวิจารณ
อาศัยเหตุผลและขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น งานเขียนของฮารรี่ จี. จอหนสัน (Harry G. Johnson) นับเปน
อุทาหรณของความขอนี้16 ตามทัศนะของจอหนสัน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญที่เกิดขึ้นใน
ทศวรรษ 1930 นั้นมิไดเกิดจากความลมเหลวของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก ตรงกันขาม
ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากการไมดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวการวิเคราะหของสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่อังกฤษกลับเขาสูระบบมาตรฐานทองคําภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกําหนดคาของเงินหอนดสเตอรลิงไวในระดับเดียวกับชวงกอนสงคราม
โลกครั้งที่หนึ่ง อันเปนเหตุใหเงินปอนดสเตอรลิงมีคาสูงกวาความเปนจริงนั้น นับเปนสาเหตุสําคัญ
ที่กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในทศวรรษ 1930 หากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมิไดเปนไป
อยางผิดพลาดเชนนี้ ก็อาจไมมีความจําเปนที่จะตองมี Keynesian Revolution
พัฒนาการแหงความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส จากหนังสือเรื่อง A Treatise
on Money (1930) มาสูหนังสือเรื่อง General Theory (1936) เปนประเด็นที่มีการศึกษาอยางลุมลึก
งานชิน้ สําคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้ไดแก งานของพะตินกิน17 และม็อกกริดจ18 ประเด็นที่ควรแกการ
สนใจในเรื่องนี้ นอกเหนือจากพัฒนาการทางความคิดของเคนสเองแลว ก็คือ บทบาทของกลุม
Cambridge Circus ทีม่ ตี อการเขียนหนังสือ The General Theory ของเคนส ดังเปนที่ทราบกันดีวา
เคนสมีความสัมพันธอันสนิทแนบแนนกับกลุมนักเศรษฐศาสตรหนุมสาวในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
ซึง่ มีชื่อเรียกกันตอมาวา Cambridge Circus คําวา Circus ในที่นี้ยอมาจาก Circle of Discussants อัน
ประกอบดวยริชารด คาหน (Richard Kahn) เจมส มีด (James Meade) เปยโร สราฟฟา (Piero
Sraffa) โจน โรบินสัน (Joan Robinson) และออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) เมื่อเคนสมี
ความคิดทางเศรษฐศาสตรเรื่องใด ก็มักจะถกเถียงกับนักเศรษฐศาสตรหนุมสาวกลุมนี้ ในระหวาง
สัปดาหซึ่งเคนสไปอยูในลอนดอน สมาชิกในกลุม The Circus ก็ยงั คงอภิปรายถกเถียงกันตอไป
เมื่อไดขอสรุปประการใดแลว ริชารด คาหน จะทําหนาที่เปนคนกลางสื่อความคิดของกลุมไปให
เคนส ท ราบ ภาพของคนกลุ  ม นี้ แ ละเพื่ อ นร ว มงานอื่ น ๆของเคนส ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ
เริม่ กระจางชัดขึ้นจากขอเขียนของ ออสติน โรบินสัน ซึ่งเปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุม The Circus19
อยางไรก็ตาม ขอที่ยังไมยุติก็คือ The Circus มีอิทธิพลตอความคิดของเคนสในการเขียนหนังสือ
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เรื่อง The General Theory มากนอยเพียงใด จากการศึกษาของพะตินกินพบวา นักเศรษฐศาสตร
หนุมสาวกลุมนี้ มิไดมีบทบาทในกระบวนการเขียน The General Theory มากดังที่รํ่าลือ (ดู
เชิงอรรถที่ 17) ในขณะที่ชุมปเตอรกลาวอางวา ริชารด คาหนควรจะไดชื่อเปนผูเขียน The General
Theory รวมกับเคนส20 ประเด็นดังกลาวนี้มีการอภิปรายอยางกวางขวางและตรงไปตรงมาใน
Patinkin and Leith (1977 : 80-87)
เคนสไมเพียงแตอาศัยกลุม The Circus ในการแลกเปลี่ยนความคิดเทานั้น หากทวา
ยังอาศัยกลุมดังกลาวนี้เปนฐานสนับสนุนในการโจมตีสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกอีกดวย และ
ดังทีเ่ ปนที่ทราบกันดีวา ตัวแทนของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกที่เปนเปาแหงการโจมตีของเคนส
นัน้ ก็มใิ ชใครอื่น หากแตเปนอาจารยแหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจดวยกันเอง ซึ่งก็คือ อารเธอร พิกกู
(Arthur Cecil Pigou) และเดนนิส โรเบิรตสัน (Dennis H. Robertson) นั่นเอง เอกสารชั้นตนที่
ตีพิมพใน The Collected Writings of John Maynard Keynes เลมที่ 13 และ 14 ชวยใหขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยางมาก ผูที่เคยศึกษาชีวประวัติของเคนสยอมทราบดีวา เคนสมิไดมีการศึกษาอบ
รมอยางเปนทางการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมากอน หากแตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาคณิตศาสตร และเริ่มสนใจศึกษาเศรษฐศาสตรในปสุดทายที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ
นัน้ เอง โดยการศึกษาดวยตนเองและฟงการบรรยายของอัลเฟรด มารแชลล (Alfred Marshall) และ
อารเธอร พิกกู แนวความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกจึงถูกปลูกฝงอยูในระบบความคิดของ
เคนส แตแลวสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกก็กลับกลายเปนเปาแหงการโจมตีใน The General
Theory ทั้งเคนสเองก็ไมละเวนที่จะไมโจมตีมารแชลล พิกกูสาวกผูซื่อสัตยของมารแชลลยอมอดรน
ทนมิ ไ ด จนต อ งออกมาปกป องมาร แชลล อยางสุด ฤทธิ์ พิ ก กู ล งมือเขีย นบทวิ จารณห นังสือ
The General Theory ของเคนสดวยตนเอง21 การโตตอบเปนไปอยางเผ็ดรอน ทั้งพิกกูเองก็ตองแสวง
หาเหตุผลเพื่อตอบโตขอโจมตีของเคนส ดังนั้น Pigou (1941) จึงเขียนขึ้นเพื่อปกปองทฤษฎีและ
แนวความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก แนวความคิดวาดวย Real Balance Effect หรือ
ที่รูจักกันทั่วไปวา Pigou Effect ปรากฏครั้งแรกในงานชิ้นนี้ แมวาทั้งเคนสและพิกกูตางก็เปน
อาจารยในสังกัด King’s College แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจดวยกัน แตความขัดแยงทางความคิดทํา
ใหความสัมพันธระหวางคนทั้งสองเริ่มหางเหิน ประเด็นที่วา เคนสไดใหความเปนธรรมแกพิกกู
หรือไม กลับเปนเรื่องที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่ง หลายคนมีความรูสึกวา เคนสนาจะนําเสนอทฤษฎี
ของตนได โดยไมจําตองโจมตีพกิ กูและโรเบิรตสัน บางก็มีความเห็นวา เคนสโจมตีพกิ กูอยางไม
เปนธรรมนัก22 แตในทัศนะของสาวกของเคนส การโจมตีพิกกูและโรเบิรตสันเปนเรื่องที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได E.A.G. Robinson (1968) เคยกลาวถึงความสัมพันธระหวางพิกกูกับเคนส แตก็ยัง
ไมละเอียดและมิไดใหภาพชัดเจนเทากับงานเขียนในระยะหลัง23 ออสติน โรบินสันยํ้าอยูเสมอวา
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ความสัมพันธระหวางเคนสกับพิกกูมิไดตึงเครียดมากอยางที่รํ่าลือกัน การที่เคนสโจมตีพิกกูและ
โรเบิรตสันยอมมีผลเสมือนหนึ่งการวิจารณตนเอง ทั้งนี้เพราะเหตุวา กอนยุค The General Theory
เคนสกม็ คี วามคิดไมแตกตางจากสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก ทั้งในการชี้ใหเห็นวา ทฤษฎีและแนว
ความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมีขอผิดพลาดอยางไร ก็ยอมตองมีการอางอิง และเคนส
ก็เลือกที่จะอางอิงงานของพิกกู24 อยางไรก็ตาม กาลเวลาไดชวยลบลางความขัดแยงระหวางคน
ทั้งสอง เมื่อเคนสถึงแกกรรมในป ค.ศ. 1946 พิกกูก็ลงมือเขียนชีวประวัติของเคนสเอง ดังปรากฏใน
Pigou (1946) และตอมาในป ค.ศ. 1949 พิกกูขอบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจอีกครั้งหนึ่งทั้งๆ
ทีป่ ลดเกษียณแลว (ขณะนั้นพิกกูอายุ 72 ป) คําบรรยายดังกลาวนี้ ตอมาไดตีพิมพเปน Pigou (1950)
พิกกูยอมรับตอสาธารณชนวา ตนเพิ่งจะเขาใจประเด็นขอถกเถียงตางๆ ของเคนสใน The General
Theory และยอมรับอีกดวยวา บทวิจารณหนังสือ The General Theory ซึ่งพิกกูเขียนไปตีพิมพใน
Economica นัน้ รุนแรงเกินไป
สาระสําคัญสวนหนึ่งของ The General Theory ก็คือ เคนสไดชี้ใหเห็นวา ดุลยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจมิไดเปนดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา (Full-employment equilibrium)
เสมอไป โดยที่อาจมีชองวางแหงภาวะเงินฝด (deflationary gap) หรือชองวางแหงภาวะเงินเฟอ
(inflationary gap) การที่ระบบเศรษฐกิจจะอยูในดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตราไดนั้นมักเปน
กรณีพิเศษเทานั้น ทั้งเคนสก็ไมเชื่อวา กลไกราคาจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการ
ชักนําใหระบบเศรษฐกิจเขาสูดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา ความไรประสิทธิภาพของกลไก
ราคานี้เองนับเปนเหตุผลประการสําคัญที่สนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การที่เคนสสนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นนี้เองทําใหมีผูโจมตีวา
เคนสมีแนวความคิดแบบสังคมนิยม บางคนไปไกลถึงกับกลาวหาวาเคนสเปนมารกซิสต25 เอกสาร
ชัน้ ตนที่ตีพิมพใน The Collected Writings of John Maynard Keynes ไดชวยเอื้ออํานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบแนวความคิดพื้นฐานของเคนส และบัดนี้เปนที่ประจักษชัดวา เคนสเปน
เพียงปญญาชนเสรีนิยม26 ในเอกสารหลายตอหลายชิ้น เคนสไดกลาวถึงพวกมารกซิสตอยางเยาะ
หยันและถากถาง ทั้งไมมีมารกซิสตคนใดที่สนิทชิดเชื้อกับเคนส ในกลุม The Circus ซึ่งสนิทกับ
เคนสเองนั้น เวลานั้นก็ยังไมมีใครที่เปนมารกซิสต โจน โรบินสัน เพิ่งจะกลายเปนมารกซิสตในภาย
หลัง สวนเปยโร สราฟฟา นั้นเพียงแตสนใจศึกษาลัทธิมารกซิสม27
ในการวิเคราะหบทบาทของเคนสในดานตางๆ งานศึกษาชีวประวัติของเคนสที่
ปรากฏสูบรรณพิภพกอนป ค.ศ. 1970 มักจะละเลยบทบาทของเคนสในฐานะที่เปนอาจารย
มหาวิทยาลัย แตนับตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตน มีขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยลูกศิษยของเคนส 4 คน
คือ พลัมปเตอร (A.F.W. Plumptre)28 โรเบิรต ไบรส (Robert B. Bryce) วอลเตอร ซาลานต (Walter
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S. Salant) และลอรี่ ทารชิส (Lorie Tarshis)29 นอกจากนี้ บันทึกที่บรรดาลูกศิษยจดจากการบรรยาย
ในชั้นเรียนของเคนส ก็กลายเปนเอกสารสําคัญที่ใชในการศึกษาพัฒนาการทางความคิดของเคนส30
สถาบันการศึกษาบางแหงเริ่มจัดเก็บเอกสารประเภทนี้ อาทิเชน บันทึกการบรรยายของเคนส ซึ่งจด
โดยโรเบิรต ไบรส จัดเก็บไว ณ Carleton University เปนตน
เคนสแตงงานกับนางลิเดีย โลโปโกวา (Lydia Lopolova) นักเตนบัลเลตชาวรัสเซีย
ใน ค.ศ. 1925 โดยที่ไดอยูกินดวยกันหลายปกอนที่จะแตงงาน ทั้งคูครองชีวิตสมรสจวบจนเคนสถึง
แกกรรมใน ค.ศ. 1946 แตเดิมนั้นเราไมสูไดรูจักลิเดีย โลโปโกวามากนัก เราไมทราบวา นางมีความ
สําคัญและบทบาทมากนอยเพียงใดตอชีวิตและงานของเคนส แมวาบัดนี้จะมีขอเขียนของไมโล
เคนส31 และริชารด บักเกิล32 ซึง่ ชวยใหความกระจางเกี่ยวกับเรื่องนี้บาง แตขอที่ยังไมกระจางชัดก็
คือ ลิเดียมีชีวิตสมรสอยูไดอยางไรตลอดระยะเวลาที่เคนสมีชีวิตรักสองเพศ
3. วาดวยบลูมสเบอรี่
บลูมสเบอรี่ (Bloomsbury) เปนชื่อตําบลหนึ่งในมหานครลอนดอน ตําบลนี้เกิดมี
ชือ่ เสียงขึ้นมา เพราะเหตุที่เปนที่ชุมนุมของปญญาชนในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 และดวยเหตุ
ดังนัน้ ปญญาชนกลุมดังกลาวนี้จึงมีชื่อเรียกวา “กลุมบลูมสเบอรี่” (Bloomsbury Group)
เรื่องราวของกลุมบลูมสเบอรี่กระจัดกระจายอยูตามหนังสือบันทึกความทรงจํ า
ตลอดจนชีวประวัติของปญญาชนกลุมนี้ หนังสือที่กลาวถึงกลุมบลูมสเบอรี่อยางไดเนื้อไดหนังมาก
ที่สุด คือ Bell (1968) พัฒนาการของกลุมบลูมสเบอรี่อาจจําแนกออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
พัฒนาการขั้นที่หนึ่ง กลุมบลูมสเบอรี่ถือกําเนิดในฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1899 ณ
วิทยาลัยตรีนิติ (Trinity Coooege) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ผูที่เปนแกนนําของกลุมบลูมสเบอรี่ใน
ระยะแรกลวนแตเปนนักศึกษาของสถาบันแหงนี้ อาทิเชน เลียวนารด วูลฟ (Leonard Woolf) ลิตตัน
สเตรชีย (Lytton Strachey) แซกสัน ซิดนีย-เทิรนเนอร (Saxon Sydney-Turner) โธบี้ สตีเฟน
(Thoby Stephen) ไคลฟ เบลล (Clive Bell) เปนตน ตอมาจึงขยายตัวไปยังวิทยาลัยอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ พัฒนาการในขั้นนี้ยังมิไดมีการกอตั้งกลุมอยางเปนตัวเปนตน หากแตเปน
ชวงเวลาแหงการสถาปนาความสัมพันธสวนบุคคลของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ในเวลาตอมา คน
เหลานี้ไดพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามชุมนุมหรือสโมสรตางๆ ซึ่งมีจํานวนนับรอย
ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ แตที่สําคัญก็คือ Apostles’ Society ซึง่ ในเวลานั้นมี ยี.อี.มัวร (G.E. Moore)
นักปรัชญาคนสําคัญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 เปนผูนํา ดังนั้นจึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่พบวา
แกนนําของกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญไดรับอิทธิพลจากหนังสือเรื่อง Principia Ethica ของมัวร
พัฒนาการขั้นที่สอง โดยการชักนําของโธบี้ สตีเฟน บรรดาเพื่อนๆ ของโธบี้ตางก็
ไดรูจักกับนองสาวของเขา 2 คน คือ วาเนสสา สตีเฟน (Vanessa Stephen) และ เวอรจิเนีย สตีเฟน
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(Virginia Stephen) เมื่อเซอรเลสลี่ สตีเฟน (Leslie Stephen) ผูบ ิดาถึงแกกรรมในป ค.ศ. 1904
ครอบครัวสตีเฟนไดอพยพไปอยูบานเลขที่ 46 Gordon Square ตําบล Hyde Park Gate นครลอน
ดอน บรรดามิตรสหายของโธบี้ สตีเฟน จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ เมื่อลงไปลอนดอน ก็มักจะพบ
ปะสนทนากัน ณ บานแหงนี้ ตอมาในป ค.ศ. 1906 โธบี้ สตีเฟนถึงแกกรรม และวาเนสสา สตีเฟน
แตงงานกับไคลฟ เบลล ทั้งคูยึดหัวหาดอยูที่ 46 Gordon Square สวนเวอรจิเนีย สตีเฟนยายไปอยู 21
Fitzroy Square จุดนีเ้ องเปนหัวเลี้ยวหัวตอของกําเนิดแหงกลุมบลูมสเบอรี่ เพราะหลังจากนี้ไมนาน
นัก คนกลุมเดียวกันนี้ก็เริ่มพากันมาตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูรอบตําบลบลูมสเบอรี่ในนครลอนดอน
อาทิเชน ภายหลังจากที่เวอรจิเนีย สตีเฟนแตงงานกับเลียวนารด วูลฟ แลว ก็ยายไปอยูบานเลขที่ 52
Tavistock Square สวนบานเลขที่ 46 Gordon Square ถูกเคนสยึดครองไป กอนที่เคนสจะแตงงาน
กับลิเดีย โลโปโกวาในป ค.ศ. 1925 เคนสไดจัดการใหลเิ ดียอาศัยอยูในบานเลขที่ 41 Gordon
Square สวนดันคัน แกรนด (Duncan Grant) จิตรกรผูมีชื่อเสียงก็เปดสตูดิโออยูที่ 8 Fitzroy Street
เปนตน การที่ปญญาชนกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานบานเรือนรอบๆ ตําบลบลูมสเบอรี่นี้เอง เปนสาเหตุใหได
รับการขนานนามวา “กลุมบลูมสเบอรี่”
พัฒนาการขั้นที่สาม สมาชิกในกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญเปนนักคิด นักเขียนและ
จิตรกร นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของแตละคนแลว คนเหลานี้มักมีงานเขียนวิจารณ
หนังสือ วิจารณงานศิลปะ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสังคมและการเมือง อิทธิพลทาง
ดานวัฒนธรรมของกลุมบลูมสเบอรี่ยังไมปรากฏ จวบจนกระทั่งป ค.ศ. 1910 เมื่อโรเจอร ฟราย
(Reger Fry) จัดใหมีการแสดงภาพเขียนยุค Post-Impressionist ขึน้ เปนครั้งแรก ณ Grafton Gallery
นับเปนครั้งแรกที่ชาวอังกฤษไดชมผลงานของเซซัง (Cezanne) มาติสส (Matisse) ปกัสโซ
(Picasso) โกแกง (Gauguin) แวนโกะ (Van Gogh) ฯลฯ งานแสดงภาพเขียนดังกลาวนี้กอใหเกิด
การวิพากษวิจารณเปนอันมาก ภายหลังจากป ค.ศ. 1910 ผลงานของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่เริ่มมี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมและความคิดของชาวอังกฤษ ไมวาจะเปนงานแสดงศิลปะจากภาคพื้นยุโรป
งานจิตรกรรมของไคลฟ เบลล, วาเสสา เบลล และดันคัน แกรนต งานเขียนนวนิยายของเวอรจิเนีย
วูลฟ และมอรแกน ฟอรสเตอร (E.M. Forster) งานเขียนทางประวัติศาสตรและวรรณกรรมของ
ลิตตัน สเตรชีย ตลอดจนงานเขียนทางเศรษฐศาสตร และการเมืองของเคนส
เมื่อพิจารณาพัฒนาการของกลุมบลูมสเบอรี่ เราอาจกลาวไดวา กลุมบลูมสเบอรี่มี
ลักษณะเปนกลุม ‘สภากาแฟ’ ชุมนุมหรือชมรมที่มีลักษณะเปน ‘สภากาแฟ’ นัน้ มีอยูดารดาษใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ Apostles’ Society ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกลุมบลูมสเบอรี่ก็มีลักษณะเปน
ชุมนุมดังกลาวนี้ เพียงแตเปนชุมนุมที่ไมเปดเผย และมีการกลั่นกรองสมาชิกอยางเขมงวด แกนนํา
ในเวลาตอมาของกลุมบลูมสเบอรี่บางคนไมเคยไดรับเลือกเปนสมาชิกของชุมนุมดังกลาวนี้ ดังเชน
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โธบี้ 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
เมื่อกลุมบลูมสเบอรี่ยายฐานจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจไปสูมหานครลอนดอน
‘สภากาแฟ’ ยังคงเปนกิจกรรมหลัก หัวขอการอภิปรายมีปริมณฑลอันกวางขวาง ครอบคลุมทั้ง
ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง และเรื่องอื่นๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ
งานวรรณกรรมและงานศิลปะของสมาชิกในกลุมมีอยูอยางตอเนื่อง ในบางกรณี การวิพากษวิจารณ
ปรากฏในรูปของขอเขียนตีพิมพในหนาหนังสือพิมพและนิตยสารรายคาบจนเปนที่กลาวหากันวา
คนในกลุมบลูมสเบอรี่มีแนวโนมที่จะเชียรกันเอง หรือยกยองผลงานของสมาชิกในกลุมเดียวกัน
เกินกวาที่ควร แต Bell (1968 : 60-63)34 พยายามพิสูจนใหเห็นวา ขอกลาวหาดังกลาวนี้ไมมีมูลแหง
ความเปนจริง ดวยการชี้ใหเห็นวา ไคลฟ เบลล มิไดยกยองงานจิตรกรรมของโรเจอร ฟราย และ
เวอรจิเนีย วูลฟ
โดยเหตุที่กิจกรรมของกลุมบลูมสเบอรี่ที่มีอิทธิพลตอสังคมอังกฤษโดยทั่วไป
ประกอบดวยงานเขียนและงานศิลปะ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด จึง
ใหคํานิยามคําวา 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.
การที่ชื่อกลุมบลูมสเบอรี่มีความสําคัญมากพอที่จะปรากฏในพจนานุกรมไดเชนนี้ ยอมสะทอนให
เห็นถึงอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมและความคิดของกลุมดังกลาวนี้ไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม การ
ตราชื่อกลุมบลูมสเบอรี่วาเปน ‘สํานักนักเขียนและศิลปาการ’ นัน้ อาจไมเปนที่ยอมรับของสมาชิก
กลุมดังกลาวนี้ ดังที่เลียวนารด วูลฟ ไดเคยกลาววา กลุมบลูมสเบอรี่เปนเพียงกลุมมิตรสหายเทานั้น36
แมวาสมาชิกกลุมนี้จะมีปรัชญาพื้นฐานบางประการเหมือนกัน และมีความคิดเห็นที่ตรงกันในบาง
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เรื่อง ดังที่ Bell (1968 : 63) กลาววา หากตองการศึกษาความคิดของกลุมบลูมสเบอรี่ จะตองศึกษา
งานเขียนของสมาชิกกลุมนี้อยางนอย 4 เรื่อง 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).
กระนัน้ ก็ตาม ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ก็หาไดมีเอกภาพแตประการ
ใดไม ความแตกตางทางดานความคิดระหวางบุคคลยังคงมีอยูตามปกติวิสัย แมในประเด็นหลักๆ
ดังเชนการคัดคานกรณีที่อังกฤษเขารวมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็ยังมิไดมีความเห็นชนิดเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกัน จริงอยู สมาชิกสวนใหญของกลุมบลูมสเบอรี่ประกาศสนับสนุนหลักการสันติวิธี
(Pacificism) และตอตานการทําสงคราม และดวยสํานึกทางมโนธรรม จึงปฏิเสธที่จะถูกเกณฑ
ทหารเพื่อทําสงคราม (conscientious objector) แตกระนั้นก็ตาม เหตุผลที่ใชในการตอตานสงคราม
ก็ยังแตกตางกันไปตามตัวบุคคล มิหนํ าซํ้ าสมาชิกบางคนก็ยังคงทํ างานรับใชรัฐบาลผูประกาศ
สงคราม ดังเชนเคนสเปนอาทิ
ลักษณะรวมกันบางประการของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ก็คือ สมาชิกสวนใหญ
ของปญญาชนกลุมนี้มาจากครอบครัวชนชั้นกลางไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เคมบริดจเปนสวนใหญ และไดรับอิทธิพลไมโดยตรงก็โดยออมจากปรัชญาของ ยี.อี.มัวร (G.E.
Moore) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากหนังสือเรื่อง Principia Ethica อิทธิพลดังกลาวนี้ไดปรากฏตอมาใน
วิถกี ารดํารงชีวิต งานเขียน และงานศิลปะตางๆ ปรัชญาเสรีนิยมถูกฝงรากลึกในระบบความคิดของ
คนกลุมนี้ การไมยึดถือจารีตประเพณีดั้งเดิมอันลาสมัยนับเปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของ
กลุม บลูมสเบอรี่ การเรียกรองความเสมอภาคแหงสิทธิระหวางบุรุษกับสตรีปรากฏในงานเขียนของ
ปญญาชนกลุมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายของเวอรจิเนีย วูลฟ ปรัชญาพื้นฐานเหลานี้ปรากฏให
เห็นจากเสรีภาพในการแตงกาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกเพศหญิง) เสรีภาพในการสนทนาและ
การแลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนความสัมพันธระหวางหญิงกับชาย พฤติกรรมตางๆ เหลานี้มีสวน
สะเทือนระบบคุณคาในสังคมอังกฤษในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 อยูไมนอย
พฤติกรรมในเรื่อง ‘รักเสรี’ ในหมูสมาชิกของกลุมบลูมสเบอรี่ นับเปนเรื่องที่มีการ
กลาวขวัญและวิพากษวิจารณกันอยางมาก เสรีภาพทางเพศและการรักรวมเพศเปนพฤติกรรมตอง
หาม ตามบรรทัดฐานของสังคมอังกฤษในขณะนั้น แตพฤติกรรมในเรื่องนี้กลับเปนปรากฏการณทั่ว
ไปในกลุมบลูมสเบอรี่ พฤติกรรมรักรวมเพศเปนมรดกตกทอดจากชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ และในบางกรณีสืบทอดจากโรงเรียนกินนอนระดับมัธยมศึกษา Apostles’ Society ใน
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วิทยาลัยตรีนิติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ไดรูจักกัน
ก็ประกอบดวยสมาชิกที่เปนโฮโมเซ็กชวล (homo-sexual) เปนสวนใหญ บันทึกความทรงจําและ
จดหมายติดตอระหวางสมาชิกในกลุมบลูมสเบอรี่ที่เพิ่งเปดเผยในชั้นหลัง ชวยใหเราทราบวา ผูมี
พฤติกรรมรวมเพศในกลุมบลูมสเบอรี่ มีอาทิเชน จอหน เมยนารด เคนส, ลิตตัน สเตรชีย, ดันคัน
แกรนต เปนตน สวนเวอรจิเนีย สตีเฟน ก็เคยหลงรักวาเนสสา สตีเฟน พี่สาวเยี่ยงชูสาว อารมณอัน
ออนไหวและความวาเหวแหงชีวิต ทําใหครั้งหนึ่งมิตรสหายพากันชักจูงใหเธอมีชีวิตคูกับลิตตัน
สเตรชีย แตความพยายามดังกลาวนี้ก็ตองลมเหลว ในเมื่อสเตรชียเปนคนรักรวมเพศ อยางไรก็ตาม
ภายหลังจากที่เลียนารด วูลฟกลับมาจากการปฏิบัติราชการในศรีลังกา เวอรจิเนีย สตีเฟนก็เลือกที่จะ
ลงเอยอยูกับวูลฟ สวนวาเนสสา สตีเฟน เมื่อมีลูกกับไคลฟ เบลลไดสองคน37 ก็แยกกันอยูนานถึง 14
ป ในระหวางนั้น วาเนสสาครองชีวิตรักอยูกับดันคัน แกรนต ผูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนชูรักของเคนส
ทัง้ สองมีลูกสาวดวยกันหนึ่งคน คือ แองเจลิกา เบลล (Angelica Bell) เดวิด การเนตต (David
Garnett) นักเขียนผูเปนสมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุมบลูมสเบอรี่ซึ่งเคยหลงรักวาเนสสา สตีเฟน
ตั้งแตสมัยที่ทั้งคูยังมีวัยหนุมสาว เมื่อผิดหวังจากวาเนสสา ก็รอคอยจนไดแตงงานกับแองเจลิกา
อยางไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาผานไป ผูที่เคยมีพฤติกรรมรักรวมเพศก็เริ่มมีพฤติกรรมทางเพศตามปกติ
ตามบรรทัดฐานของสังคม ไมวาจะเปนเคนส, สเตรชีย และแกรนต
4. เคนสกับบลูมสเบอรี่
Crabtree and Thirlwall (1980) เปนรายงานการสัมมนาเรื่อง “Keynes and The
Bloomsbury Group” ซึง่ วิทยาลัยเคนสแหงมหาวิทยาลัยเคนทจัดขึ้นในป ค.ศ. 1978 นับเปน Keynes
Seminar ครัง้ ทีส่ ี่ บทความที่นําเสนอในการสัมมนาครั้งนี้มีอยู 4 เรื่องดวยกัน 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 และมนุษยศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจใน
ตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจบรรยากาศอันกอกําเนิดกลุมบลูมสเบอรี่ บทความ
ของ ริชารด โชน กลาวถึงความเปนมาของกลุมบลูมสเบอรี่โดยทั่วไป (โชนเปนเพื่อนสนิทของ
ดันคัน แกรนต ซึ่งเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมบลูมสเบอรี่) ศาสตราจารยเรยมอนด วิลเลี่ยมส
วิเคราะหกลุมบลูมสเบอรี่ในฐานะที่เปนกลุมทางสังคมและวัฒนธรรม สวนศาสตราจารยเควนติน
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เบลล ฟนความหลังเกี่ยวกับเคนสในฐานะผูที่เคยใกลชิดมากอน ในจํานวนผูนําเสนอบทความใน
การสัมมนาทั้งสี่คนนี้ เปนผูที่มีความสัมพันธกับสมาชิกกับกลุมบลูมสเบอรี่ถึง 2 คน คือ ริชารด
โชน และเควนติน เบลล กระนั้นก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ Crabtree and Thirlwall (1980)
ทัง้ เลมแลว คอนขางนาผิดหวัง ทั้งนี้เพราะเหตุวา ไมมีบทความหนึ่งบทความใดในหนังสือเลมนี้ที่
กลาวถึงบทบาทเคนสในกลุมบลูมสเบอรี่และความสัมพันธระหวางเคนสกับกลุมบลูมสเบอรี่โดย
ตรง บทความของแครบทรีเพียงแตใหภูมิหลังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ บทความของโชนและ
วิลเลี่ยมสกลาวถึงกลุมบลูมสเบอรี่โดยทั่วไป โดยมิไดเนนประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางเคนส
กับกลุมดังกลาวนี้ สวนบทความของเบลลนําเสนอภาพของเคนสจากทัศนะของผูเขียน ดังนั้น กลาว
โดยสวนรวมแลว เนื้อหาของหนังสือไมสูตรงกับชื่อหนังสือนัก
หากพิจารณาในแงของขอมูล อาจกลาวไดวา Crabtree and Thirlwall (1980) มิได
นําเสนอขอมูลใหม ไมวาจะเกี่ยวกับเคนหรือกลุมบลูมสเบอรี่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา มีการตี
พิมพบันทึกความทรงจําและจดหมายโตตอบของสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่มากอนแลวจํานวนมาก
นอกจากนี้ การจัดพิมพหนังสือชุด The Collected Writings of John Maynard Keynes ก็ชวยใหได
ขอมูลเกี่ยวกับเคนสเพิ่มขึ้นเปนอันมาก อยางไรก็ตาม จุดเดนของ Crabtree and Thirlwall (1980)
อยูที่บทความของศาสตราจารยเรยมอนด วิลเลี่ยมส ซึ่งวิเคราะหกลุมบลูมสเบอรี่ในฐานะกลุมทาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยชี้ใหเห็นวา กลุมบลูมสเบอรี่เปนกลุมชนชั้นสูงซึ่งมีความคิด ‘ขบถ’ ตอ
สังคม ไมยึดติดในรูปแบบและจารีตประเพณีดั้งเดิม แตยึดมั่นในเสรีภาพแหงความคิดและการ
แสดงออกซึ่งความคิด โดยใชทวงทํานองที่เปดเผยและตรงไปตรงมา จนในบางครั้งดูประหนึ่งวา
หยาบคาย ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของกลุมดังกลาวนี้ก็คือ การมีความสํานึกตอสังคม (Social
conscience) โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ การมีความเอื้ออาทรตอกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม และเพื่อที่
จะชวยเกื้อกูลกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม จําเปนตองมีการปฏิรูปอยางเปนระบบในระดับกลุมชน
ชั้นสูง ซึ่งครอบงําสังคมนั้นอยู การเปน ‘ขบถ’ ตอชนชั้นสูง ซึ่งครอบงําสังคมจึงเปนพฤติกรรมที่มิ
อาจหลีกเลี่ยงได ปรากฏการณดังกลาวนี้แสดงออกในรูปของการปฏิเสธรูปแบบและจารีตประเพณี
ดั้งเดิม ตลอดจนการวิพากษวิจารณและเยาะเยยถากถางระบบความคิดของกลุมชนชั้นสูงเหลานั้น
แตขณะเดียวกันก็พยายามสื่อความคิดไปสูกลุมชนชั้นตํ่ าผูเสียเปรียบในสังคม รูปแบบของกลุม
บลูมสเบอรี่มิไดเพิ่งเกิดขึ้น หากแตมีพัฒนาการในประวัติศาสตร ในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ได
เคยมีกลุมของวิลเลี่ยม ก็อดวิน (William Godwin) และในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ก็มีกลุม PreRaphaelite Brotherhood เปนตน
จอหน เมยนารด เคนส เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจในฤดูใบไมรวงป
ค.ศ. 1902 ในภาคการศึกษาแรกนั้นเอง เขาก็เริ่มมีความสัมพันธกับแกนนําในเวลาตอมาของกลุม
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บลูมสเบอรี่ ลิตตัน สเตรชีย และเลียวนารด วูลฟ ไดพาเขาไปทําความรูจักกับ ยี.อี.มัวร และตอมา
ในป ค.ศ. 1903 เคนสก็ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกของ Apostles’ Society ซึ่งมีมวั รเปนผูนํา ดวยเหตุ
นี้เองปรัชญาของมัวรจึงมีอิทธิพลตอวิถีการดําเนินชีวิตและระบบความคิดของเคนส เคนสพยายาม
สลัดแอกจากปรัชญาของมัวร38 การเขาเปนสมาชิก Apostles’ Society ทําใหเคนสมีความสัมพันธ
อันสนิทแนบแนนกับกลุมที่เปนหัวใจของกลุมบลูมสเบอรี่ในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม ดังไดกลาว
แลววา สมาชิกสวนใหญของ Apostles’ Society เปนพวกรักรวมเพศ ความสัมพันธระหวางเคนส
กับสมาชิกชุมนุมดังกลาวนี้จึงมิไดมีเฉพาะแตกิจกรรมทางปญญาเทานั้น หากทวายังมีความสัมพันธ
ทางเพศอีกดวย เราไมทราบแนชัดวา เคนสเริ่มมีพฤติกรรมรักรวมเพศเมื่อไร แตในขณะที่เปน
สมาชิก Apostles’ Society อยูน นั้ มีหลักฐานปรากฏแนชัดวา เคนสและสเตรชียตางแยงชิงที่จะได
อารเธอร ฮอบเฮาส (Arthur Hobhouse) เปนคูรัก ซึ่งปรากฏวาเคนสเปนฝายชนะ สเตรชียตอง
ผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสูญเสียดันคัน แกรนต ผูเปนทั้งญาติและมิตรสนิทใหแกเคนส แกรนตเปน
‘คูรัก’ ของเคนสอยูเปนเวลานาน ความสัมพันธทางเพศระหวางคนทั้งสองเพิ่งจะเลิกราไป เมื่อ
แกรนตไปอยูกินกับวาเนสสา เบลล และเคนสแตงงานกับลิเดีย โลโปโกวา39
ดังไดกลาวแลววา สมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่มีพื้นฐานปรัชญาคลายคลึงกัน และมี
โลกทัศนไมแตกตางกันมากนัก ดวยเหตุนี้เองการเกาะกลุมจึงมีชีวิตยืนนาน อยางนอยที่สุดจนถึง
ประมาณป ค.ศ. 193840 หากเรายึดถือระบบการวิเคราะหของศาสตราจารยวลิ เลี่ยมส ซึ่งมองกลุม
บลูมสเบอรี่ในฐานะที่เปนกลุมทางสังคมและวัฒนธรรม เราอาจถือไดวา เคนสเปนสมาชิกของ
ชนชัน้ สูง ซึ่งไมพึงพอใจกลุมชนชั้นสูงที่ครอบงําสังคมอังกฤษอยูในขณะนั้น แตเคนสแตกตางจาก
ปญญาชนกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญ ซึ่งเลือกที่จะอยูนอกวงราชการ ในขอที่วา เคนสเองกระโดด
เขาสูวงราชการโดยหวังที่จะปฏิรูประบบราชการ และเปลี่ยนแปลงนโยบายในดานตางๆไปในทิศ
ทางที่พึงปรารถนา การปฏิวัติแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรของเคนสในสวนหนึ่ง ก็อาจ
ตีความไดวาเปนปฏิกิริยาที่เคนสมีตอแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ครอบงําขาราชการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังในขณะนั้น เคนสไมเพียงแตตองการปฏิรูปกลไกของรัฐ ดวย
การเขาสูระบบราชการเทานั้น หากเคนสยังพยายามที่จะสรางประชามติดวยการแสดงความคิดเห็น
ในหนาหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆอีกดวย แตการทํางานรับใชราชการกลับทําใหความสัมพันธ
ระหวางเคนสกับสมาชิกอื่นๆของกลุมบลูมสเบอรี่เกิดความตึงเครียดเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ทั้งนี้เนื่องจากปญญาชนกลุมบลูมสเบอรี่สวนใหญตอตานการทําสงคราม แตเคนสกลับเปนจักรกล
ของรัฐบาลผูกระหายสงคราม (ในขณะนั้น เคนสชวยราชการอยูที่กระทรวงการคลัง) เคนสตอง
อดทนตอเสียงวิพากษวิจารณตลอดชวงเวลาแหงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อสงครามยุติลง เคนสได
รวมในคณะผูแทนของสหราชอาณาจักรในการเจรจาทําสนธิสัญญาสันติภาพ ณ นครปารีส แต
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เคนสเห็นวา ฝายสัมพันธมิตรเรียกรองผลประโยชนและเอาเปรียบประเทศผูแพสงครามมากเกินไป
จึงลาออกจากคณะผูแทนดังกลาวนี้ แรงกดดันจากเสียงวิพากษวิจารณและการเงิน ทําใหเคนสตอง
ลมปวยดวยโรคประสาท ในป ค.ศ. 1919 หลังจากฟนจากอาการโรคประสาท เคนสก็ลงมือเขียน
The Economic Consequences of the Peace (1919) ซึ่งกลาวกันวาสะทอนจุดยืนของกลุม
บลูมสเบอรี่41
เคนสมีปญหาความสัมพันธกับสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเคนส
แตงงานกับลิเดีย โลโปโกวา ในป ค.ศ. 1925 ในชั้นตน ลิเดียไมเพียงแตจะมีปญหาการพูดภาษา
อังกฤษเทานั้น หากทวายังมีปญหาโลกทัศนที่แตกตางจากสมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่อีกดวย ดังได
กลาวแลววา ปญญาชนกลุมบลูมสเบอรี่ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาของมัวรไมโดยตรงก็โดยออม
โลกทัศนของคนเหลานี้จึงคลายคลึงกันซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กระชับสัมพันธภาพระหวางคนเหลานี้
แตลิเดีย โลโปโกวา ไมเพียงแตจะปลอดพนจากปรัชญาของมัวร หากยังเติบโตจากสิ่งแวดลอมใน
สังคมที่แตกตางจากสังคมกลุมบลูมสเบอรี่เกือบโดยสิ้นเชิง ความแตกตางทางดานโลกทัศนจึงเปน
เหตุใหลเิ ดียยากที่จะแทรกตัวเขาสูกลุมบลูมสเบอรี่ได นอกจากนี้ สมาชิกกลุมบลูมสเบอรี่ยังมีเหตุที่
จะไมพอใจลิเดียอีก 2 ขอ ขอที่หนึ่งก็คือ ชีวิตครอบครัวทําใหเคนสมีเวลาที่จะสุงสิงกับกลุม
บลูมสเบอรี่นอยลง สวนอีกขอหนึ่งนั้นเกิดจากอุปนิสัยสวนตัวของลิเดียเอง ในขณะที่สมาชิก
กลุมบลูมสเบอรี่ชอบถกปญหาหนักสมอง แตลิเดียกับชอบคุยเรื่องเบาสมอง ในบางครั้งลิเดียจะ
สอดแทรกการสนทนาดวยเรื่องตลกโปกฮา ซึ่งสรางความไมพอใจแกผูรวมการสนทนาไมนอย
อยางไรก็ตาม กาลเวลาไดชวยใหกลุมบลูมสเบอรี่เรียนรูที่จะยอมรับลิเดียในเวลาตอมา42
กลุมบลูมสเบอรี่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางความคิดและโลกทัศนของเคนสโดย
มิพักตองสงสัย ความคิดเห็นของเคนสที่ปรากฏในบทความตางๆ ที่เคนสเขียนใหบุคคลนอกวงการ
เศรษฐศาสตร อ  า น หลายต อ หลายเรื่ อ งเป น ผลจากการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ภายในกลุ  ม
บลูมสเบอรี่ แตประเด็นที่ยังไมมีคําตอบอันชัดเจนก็คือ กลุมบลูมสเบอรี่มีบทบาทและอิทธิพลมาก
นอยเพียงไรตอพัฒนาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตรของเคนส และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอ
พัฒนาการของ The General Theory
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