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John Maynard Keynes : Fighting for Britain, 1937-1946 หนังสือเลมลาสุด
ของศาสตราจารยโรเบิรต สกิดเดลสกี (Robert Skidelsky) ออกสูบรรณพิภพเมื่อปลายป 2543 
ภารกิจในการเขียนชีวประวัติของจอหน เมย นารด เคนส (John Maynard Keynes) 
นกัเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 จบส้ินลงแลว

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

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 : Hopes Betrayed 1883-1920  เมือ่ปรากฏสูบรรณพิภพ ไดรับการตอนรับอยางดีจาก
วงวิชาการประวัติศาสตรและเศรษฐศาสตร รวมทั้งประชาชนผูอาน จนติดอันดับหนังสือขายดี  
เลมที่สองตีพิมพในป 2535 ชื่อ John Maynard Keynes : The Economist as Saviour 1920-
1937 ติดอนัดับหนังสือขายดี และไดรับรางวัลหนังสือดี Wolfson History Prize อีก 8 ปถัดมา 
หนงัสอืเลมที่สามก็คลานสูบรรณพิภพ ภารกิจอันยาวนานถึง 30 ปของสกิดเดลสกีจบส้ินลงในป 
2543

  จอหน เมยนารด เคนส (ค.ศ.1883-1946) เปนนักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญผู
กอใหเกิดการปฏิวัติแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เรียกกันวา Keynsian Revolution 
เคนสมิไดมีอิทธิพลตอวงวิชาการเศรษฐศาสตรเทานั้น หากยังมีอิทธิพลตอการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิมหภาคในประเทศตางๆทั้งในโลกที่หนึ่งและโลกที่สามอีกดวย อิทธิพลของเศรษฐศาสตร
แบบเคนส (Keynesian Economics) กอใหเกิด Keynesian Consensus หรือฉันทมติวาดวย
เศรษฐศาสตรแบบเคนส ซึ่งเสื่อมอิทธิพลหลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 
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เมื่อเคนสถึงแกกรรมในป 2489 นั้น วงวิชาการเศรษฐศาสตรต่ืนตัวในการประเมินสถานะของ 
Keynesian Revolution อยางมาก  มกีารถกอภิปรายทฤษฎีและแนวความคิดตางๆของเคนสอยาง
ลึกซึ้ง รวมทั้งมีการศึกษาพัฒนาการทางความคิดดานเศรษฐศาสตรของเคนสอยางละเอียด 
งานวิชาการที่สดุดีอัจฉริยภาพของเคนสมีเหลือคณนานับ แตที่วิพากษและโจมตีเคนสชนิด
สาดเสียก็มีไมนอย
 ชีวประวัติของเคนสสวนใหญปรากฏในรูปบทความซึ่งตีพิมพหลังจากที่เคนสถึง
แกอนิจกรรม หลังจากนั้นมีบันทึกความทรงจํ าที่สานุศิษย มิตรสหาย และเพื่อนรวมงานเขียน
เกี่ยวกับความสัมพันธสวนบุคคลที่มีกับเคนส กระนั้นก็ตาม ชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส 
ทีเ่ปนหนังสือมีอยูนอยเลมนัก

 เมื่อสกิดเดลสกตีกลงทํ าสัญญาเขียนหนังสือชีวประวัติของเคนส ในป 2513 นั้น 
The Life of John Maynard Keynes (1951) ของรอย แฮรร็อด (Roy Harrod) ผงาดเปนหนังสือ
หลกัในบรรณพภิพ โดยที่ในเวลาตอจากนั้นไมนาน มีหนังสือชีวประวัติที่เขียนโดย seymour E. 
Harris (1955) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ซึ่งสกิดเดลสกมีไิดเอยถึงในหนังสือของตน ในปเดียว
กับที่ John Maynard Keynes : Hopes Betrayed 1883-1920 ของสกิดเดลสกีปรากฏสู
บรรณพิภพนั้น John Maynard Keynes : A Personal Biography of the Man Who 
Revolutionized Capitalism and the World We Live (1983)  ซึง่แตงโดย Charles H. Hession 
กป็รากฏสูบรรณพิภพในเวลาไลเลีย่กนั แตมไิดเปนที่กลาวขวัญมากนักในวงวิชาการ
 เมื่อหนังสือชีวประวัติจอหน เมยนารด เคนส เลมที่สองที่สกิดเดลสกีเขียนปรากฏ
สูบรรณพิภพ โดนัลด มอ็กกรดิจ (Donald E. Moggridge) กเ็ข็น Maynard Keynes : An 
Economist's Biography (1992) ออกสูโลกวิชาการในเวลาไลเลี่ยกัน

 กลาวโดยสรุป หนังสือชีวประวัติ จอหน เมยนารด เคนส ที่สํ าคัญ และไดรับการ
ยกยองในปจจุบัน ไดแก Skidelsky (1983; 1992; 2000) Moggridge (1992) และ Harrod 
(1951) เรียงล ําดับตามการยกยองและเรียงตามลํ าดับความหนา

 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) อันจํ าเปนแกการเขียนหนังสือชีวประวัติไดทั้งหมด แมแตเอกสาร
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ภายในครอบครัวของเคนสบางสวนถูกกันมิใหแฮร ร็อดรับรู และบางสวนถูกคัดสรรใหแฮรร็อดอาน
เฉพาะสวนที่สมาชิกในครอบครัวยินยอมใหเปดเผยเทานั้น ประการที่สอง แฮรร็อดเปนสานุศิษย
ผูใกลชิดเคนส และบูชาเทิดทูนเคนสมากเกินไป ดวยเหตุดังนี้ Harrod (1951) เขยีนขึ้นเพื่อเทิดทูน
เคนสละเลยไมกลาวถึงประพฤติกรรมดานที่ไมดีของเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตรักรวมเพศ 
(Homosexuality) ของเคนส และละเลยไมกลาวถึงทัศนคติของเคนสเกีย่วกับการเกณฑทหารเพื่อ
ทํ าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในฐานะที่ทํ างานราชการ เคนสไมตองถูกเกณฑทหารอยูแลว แตใน
ฐานะพลเมือง เคนสตอตานการถูกเกณฑทหารเพื่อทํ าลายลางชีวิตมนุษย ทั้งนี้ดวยเหตุผลในดาน
มโนธรรมส ํานึก หรือที่รูจักกันในสังคมอังกฤษวา Conscientious Objection ในประการสํ าคัญ 
สกิดเดลสกีพบวา แฮรร็อดตัดตอและแตงเติมเนื้อหาในเอกสารชั้นตน เพื่อส่ือขาวสารตามที่
แฮรร็อดตองการ ทั้งๆที่เมื่ออานเอกสารนั้นทั้งฉบับแลว มิไดมีสารดังที่แฮร ร็อดตองการนํ าเสนอ

 Moggridge (1992) มีขอบกพรองคลายคลึงกับ Harrod (1951) โดนัลด 
ม็อกกรดิจเปนชาวแคนาดา สํ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคม บริดจ โดยเขียน
วทิยานิพนธกับริชารด คาหน (Ri-chard F. Kahn) สาวกมือขวาของเคนส ในประการสํ าคัญ
ม็อกกริดจทํ างานเปนบรรณาธิการงานเขียนของเคนสรวมกับเอลิซาเบ็ธ 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 
ม็อกกริดจมีโอกาสติดตามพัฒนาการทางความคิดของเคนสอยางใกลชิด ดวยเหตุดังนี้ม็อกกริดจ
จงึกลายเปนเอตทัคคะแหง "เคนสวิทยา"(Keynesiology)
 จุดเริ่มตนในการเขียนหนังสือชีวประวัติเคนสมาจากการชักจูงของเซอรเจฟฟรีย 
เคนส และศาสตราจารยริชารด คาหน ซึ่งนับเปนแรงกระตุนสํ าคัญที่ทํ าใหม็อกกริดจคิดเขียน
หนังสือนี้ ม็อกกริดจสํ ารวจพบวา แมหนังสือชีวประวัติบุคคลมีอยูอยางดาษดื่น แตหนังสือ
ชีวประวัตินักเศรษฐศาสตรมีอยูนอยนัก ทั้งๆที่หนังสือประเภทนี้มีประโยชนในการทํ าความเขาใจ
การกอเกิดของทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร Keynes (1976) ในหนังสือชุด Fontana 
Modern Master เปนหนงัสอืเลมแรกที่ม็อกกริดจเขียนเพื่อประเมินสถานะของเคนสในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร แมวาการเขียนหนังสือชีวประวติัเคนสจะเริ่มตนในเวลาใกลเคียงกัน แตก็เสร็จไมทัน
วาระหนึ่งศตวรรษแหงชาติกาลของเคนสในป 2526 เมื่อหนังสือที่มีความยาว 941 หนาปรากฏสู
บรรณพิภพในป 2535 Moggridge (1992) ถกูวพิากษวา มิไดใหความสํ าคัญในการเลาเรื่อง
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การกอเกิดของ The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936) รวมตลอด 
จนปฏกิริิยาและผลกระทบอันเกิดจากหนังสือเลมสํ าคัญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 นี้

 Moggridge (1992) ไดเปรียบ Harrod (1951) ในการเขาถึงเอกสารชั้นตน 
แมม็อกกริดจมิไดเปนสานุศิษยของเคนสดุจเดียวกับแฮรร็อดแตนับเนื่องเปนสาวก กระนั้นก็ตาม 
Moggridge (1992) มไิดพยายามอํ าพรางประพฤติกรรมทางเพศของเคนส  เพยีงแตม็อกกริดจ
มีความเห็นวา หนังสือชีวประวัติมิอาจครอบคลุมเร่ืองราวทุกเรื่องของบุคคลที่มุงเขียนประวัติได
ทัง้หมด Moggridge (1992) ต้ังชื่อหนังสือวา Maynard Keynes  อันเปนชื่อที่เคนสเรียกตนเอง
และมิตรสหายใชเรียกผูคนที่แวดลอมเคนสมิไดเรียกชื่อจอหน จะมีก็แตนางฟลอเรนส เคนส 
(Florence Ada Keynes) ผูมารดาเทานั้นที่เรียกชื่อจอหน

 Skidelsky (1983; 1992; 2000) ไดเปรียบ Harrod (1951) และ Moggridge 
(1992) ในขอที่สกิดเดลสกีมิไดมีความสัมพันธกับเคนสไมวาในฐานะใด และอยูในฐานะที่
จะประเมินและเขียนชีวประวติัเคนสดวยความเปนกลางได จุดเดนของ Skidelsky (1983; 1982;
2000) อยูที่การใชความพยายามในการเชื่อมโยงโลกทัศนและชีวทัศนของเคนสกับผลงานทาง
วิชาการและการดํ ารงชีวิตของเคนส สกิดเดลสกีเปนนักประวัติศาสตร ดวยเหตุดังนั้นจึงเขียน
ชีวประวัติของเคนสจากแงมุมและวิธีการของนักประวัติศาสตร Skidelsky (1983; 1992; 2000)
จงึแตกตางจาก Harrod (1951) และ Moggridge (1992) ซึง่เขยีนจากแงมุมและวิธีการของ
นักเศรษฐศาสตร สกิดเดลสกีตามติดหาขอมูลชนิดกัดไมปลอย ดุจเดียวกับนักประวัติศาสตร 
อาชพีทัง้หลาย ดวยเหตุดังนี้ Skidelsky (1983; 1992; 2000) จงึอดุมดวยขอมูลที่นาสนใจ และ
มลีีลาการเขียน  ซึง่สามารถอานไดอยางลื่นไหล  แตสกิดเดลสกีเสียเปรียบแฮรร็อดและม็อกกริดจ
ที่ไมมีความรูเศรษฐศาสตร สกิดเดลสกีตองใชเวลาเปนอันมากในการศึกษาเศรษฐศาสตรเพื่อ
ทํ าความเข าใจทฤษฎีและแนวความคิดของเคนส และเพื่อติดตามวิวาทะในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร เมื่อสกิดเดลสกีเร่ิมเขียนชีวประวัติเคนสเลมแรก Keynesian Consensus กํ าลัง
เสื่อมอิทธิพล  เพราะ Keynesian Economics มอิาจน ําเสนออรรถาธิบายและขอเสนอแนะในการ
แกปญหา Stagflation (= Stagnation + Inflation) ได เมื่อสกิดเดลสกีเร่ิมเขียนชีวประวัติเคนส
เลมที่สอง ลัทธิแธตเชอร (Thatcherism) ก ําลงัทรงอิทธิพลในสหราชอาณาจักร และลัทธิเสรีนิยม
สมัยใหม (Neo-Liberalism) ปกแผครอบคลุมโลก  เมื่อสกิดเดลสกีเร่ิมเขียนชีวประวัติเคนสเลมที่
สาม ไมมีใครกลาวขวัญถึง Keynesian Consensus อีกแลว ในขณะที่ Washington Consensus 
ก ําลงัอยูในกระแสโลกานุวัตร และทวีอิทธิพลตามลํ าดับ
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 ดวยเหตุที่เปนบุคคลนอกแวดวงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ การที่สกิดเดลสกีตกลง
เขียนชีวประวัติ จอหน เมยนารด เคนส จงึถูกผูคนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะเศรษฐศาสตร) จับตามองเปนพิเศษ  จนสกิดเดลสกรูีสึกถึงความไมเปนมิตร อยางไรก็ตาม 
เมือ่หนังสือเลมแรกออกสูบรรณพิภพ สกิดเดลสกรูีสึกโลงอกเมื่อไดรับจดหมายลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2537 จากลอรดคาหน (Richard F.Kahn) สาวกเบื้องขวาของเคนส กลาวยกยองและชมเชย
หนงัสอื พรอมทั้งกลาววา จะคอยอานหนังสือของสกิดเดลสกเีลมตอไป อยางไรก็ตาม ลอรด คาหน
ถงึแกกรรมกอนที่หนังสือชีวประวติัเคนสเลมที่สองจะปรากฏในบรรณพิภพ

 ในปจจุบัน โรเบิรต สกิดเดลสกมีฐีานันดรศักดิ์เปน Lord Robert Skidelsky 
มีฐานะเปนผูนํ าฝายคานในสภาขุนนาง (House of Lords) ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสังคม 
ในขณะเดียวกัน ก็ดํ ารงตํ าแหนง Professor of Political Economy ณ Warwick University 
ประเทศอังกฤษ มีความชํ านัญพิเศษในดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรนโยบาย
เศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันออกและอาณาจักรโซเวียต
เดิม
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