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Keynesian Consensus (1)

รังสรรค ธนะพรพันธุ

Keynesian เปนคํ าคุณศัพท มาจากชื่อนายจอหน เมยนารด เคนส (John 
Maynard Keynes, 1883 - 1946) นกัเศรษฐศาสตรและปราชญนามอุโฆษแหงคริสตวรรษที่ 20

กอนยุคสมัยของเคนส แนวความคิดสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical 
economics) ครอบงํ าวงวิชาการเศรษฐศาสตรจนกลายเปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  
สํ านักคลาสสิกมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ดวยการปรับตัวของกลไกราคา ระบบเศรษฐกิจจะไมมีปญหาเงินเฟอ เงินฝด และการวางงาน  
แตแลวภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ที่เรียกวา The Great Depression 
สรางความฉงนฉงายแกนักเศรษฐศาสตรในสํ านักคลาสสิกจํ านวนมาก บางคนกลาวโทษรัฐบาล 
วา เปนเพราะรัฐบาลไมปลอยใหกลไกราคาทํ างานอยางเต็มที่ ภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจจึงเกิด 
ข้ึน  แตบางคนถงึกบัหงายหลังเมื่อพานพบกองทัพคนวางงานนับลาน

จอหน เมยนารด เคนส มีบทบาทสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน 
ในวงวชิาการเศรษฐศาสตร ชนิดที่เรียกไดวาเปน Paradigm Shift เคนสชี้ใหเห็นวา ดุลยภาพ 
ของระบบเศรษฐกิจมิจํ าตองเปนดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา (Full – Employment 
Equilibrium) เสมอไป ทั้งนี้ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจอาจเปนดุลยภาพที่มีปญหาเงินเฟอ 
ปญหาเงนิฝด หรือปญหาการวางงานก็ได และแทที่จริงแลว ภาวะที่มีการจางงานเต็มอัตราเปน
สภาวการณพิเศษ

เคนสชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางสถาบันมีสวนในการทํ าใหกลไกราคามิอาจปรับตัว 
ไดอยางเตม็ที ่ ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกเชื่อวา เมื่อมีการวางงาน อัตราคาจางยอม 
ตกตํ่ าลง เนื่องจากคนวางงานบางสวนยินดีทํ างานโดยรับคาจางในอัตราตํ่ าลง การปรับตัวของ
อัตราคาจางจะชวยขจัดใหการวางงานหมดไป แตเคนสชี้ใหเห็นวา เมื่อคาจางตกตํ่ าจนถึงระดับ
หนึง่แลว จะไมปรับตัวลดตํ่ าลงไปอีก ปรากฏการณที่เรียกวาความไมยืดหยุนของอัตราคาจางใน
การปรับตัวลดลง (downward wage inflexibility) นีเ้อง ท ําใหระบบเศรษฐกิจอยูในดุลยภาพที่มี
การวางงาน (unemployment equilibrium)ได
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ดวยเหตุที่กลไกราคามิอาจนํ าระบบเศรษฐกิจเขาสูดุลยภาพที่มีการจางงานเต็ม
อัตราไดโดยอัตโนมัตินี้เอง เคนสจึงมีขอเสนอแนะทางนโยบายวา รัฐบาลตองมีบทบาทในการ
รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ หาควรปลอยใหระบบเศรษฐกิจลองลอยตามยถากรรม โดยใหข้ึน
อยูกับการชักพาของกลไกราคาไม เพราะการทํ างานของกลไกราคาแตโดยลํ าพังมิอาจแกปญหา
เงนิเฟอ เงนิฝด และการวางงานได หัวใจของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูที่การจัดการ 
อุปสงคมวลรวม พัฒนาการของเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) ในเวลา 
ตอมาสวนหนึ่งมุ งศึกษาเทคนิควิธีการจัดการอุปสงคมวลรวม หรือที่เรียกวา Demand 
Management Policy เพือ่ทีจ่ะตอบค ําถามใหไดวา ทํ าอยางไรอุปสงคมวลรวมจึงจะอยูในระดับ 
ทีก่อใหเกิดการจางงานเต็มอัตรา  หรืออีกนยัหนึ่ง ไมมีการวางงาน

ดวยเหตุที่หัวใจของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูที่การจัดการอุปสงค 
มวลรวมใหอยูในระดับที่ขจัดการวางงานใหหมดไปนี้เอง เคนสมคีวามเห็นวา งบประมาณแผนดิน 
ควรเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยที่งบประมาณแผนดินมิจํ าตองอยูใน
ภาวะสมดุลเสมอ รัฐบาลจะเลือกใชนโยบายงบประมาณขาดดุล สมดุล หรือเกินดุลก็ได ทั้งนี้ 
ข้ึนอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในขณะนั้น บทวิเคราะหดังกลาวนี้ขัดกับแนวความคิดของ
สํ านักคลาสสิกที่ยึดมั่นในนโยบายงบประมาณสมดุล จนเสมือนหนึ่งวา ความสมดุลของงบ
ประมาณเปนวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) ทีรั่ฐบาลจักตองยึดถืออยางเครงครัด แตบท
วิเคราะหของเคนสหักลาง ‘ลัทธิ’ งบประมาณสมดุลโดยสิ้นเชิง รัฐบาลไมควรยึดมั่นถือมั่น 
แนวความคิดวาดวยความสมดุลของงบประมาณ ประดุจหนึ่งการยึดถือความเชื่อทางศาสนา  
หากรัฐบาลเลือกใชนโยบายงบประมาณขาดดุลหรือเกินดุล ก็มิไดเปนการประพฤติผิดวินัยทาง 
การคลัง ดังที่ยึดมั่นถือมั่นกันมาเปนเวลาชานาน เพราะความสมดุลของงบประมาณมิใช 
‘พรหมจรรย’ และความไมสมดุลของงบประมาณก็มิไดมีนัยถึงการสูญเสียพรหมจรรย

งานชิ้นสํ าคัญของเคนส ไดแก หนังสือเร่ือง The General Theory of 
Employment, Interest, and Money (1963) ซึ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในวงวิชาการ 
เศรษฐศาสตร จนศาสตราจารยลอวเรนส ไคลน (Lawrence R. Klein)เรียกวา Keynesian 
Revolution หรือการปฏิวัติเศรษฐศาสตรโดยเคนส

ในการจัดอันดับหนังสือที่ทรงอิทธิพลในคริสตศตวรรษที่ 20 โดยสถาบันตางๆ  
The General Theory ของเคนสมักติดอันดับเสมอ ดังเชนการจัดอันดับของ The New York 
Public Library ซึง่ปรากฏใน Elizabeth Diefendorf (ed.), Book of the Century (1996) หรือ 
การจัดอันดับของวารสาร  Logos เปนอาทิ
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แต Keynesian Revolution เร่ิมกอเกิดกอนที่ The General Theory จะปรากฏ 
สูบรรณพิภพในป 2479 ดังเปนที่ทราบกันดีวา ระบบการวิเคราะหและแนวความคิดของเคนส 
แปรเปลีย่นไปเปนอันมากระหวางป 2473 – 2479 จากหนังสือ A Treatise on Money (1930)  
มาสู The General Theory (1936)  ในชวงเวลาดังกลาวนี้ เคนสมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น
และการวิเคราะหกับอาจารยหนุมสาวในมหาวิทยาลัยเคมบริดจอยางสมํ่ าเสมอ อาจารยกลุมนี้
รวมตวักนัอยางไมเปนทางการ และรูจักกันในเวลาตอมาในชื่อ The Cambridge Circus ประกอบ
ดวยออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) โจน โรบินสัน (Joan Robinson) เจมส มีด (James 
Meade) และริชารด คาหน (Richard F. Kahn) ในเวลานั้น เคนสท ํางานเปนที่ปรึกษากระทรวง
การคลงัดวย บางวันจึงอยูลอนดอนและทํ างานในเคมบริดจไมเต็มสัปดาห ในระหวางที่เคนสลงไป
ลอนดอน บรรดาอาจารยหนุมสาวเหลานี้รวมกันถกเถียงประเด็นทางทฤษฎีตางๆ โดยริชารด 
คาหนเปนผูรายงานผลการถกเพียงเหลานี้ใหเคนสรับทราบเมื่อข้ึนไปเคมบริดจ   The Cambridge 
Circus กอตัวในปการศึกษา 2473/2474 เวลานั้นเคนสอายุ 47 ปแลว ในขณะที่อาจารยหนุมสาว
เหลานั้นมีอายุต่ํ ากวา 34 ป

The Cambridge Circus มบีทบาทตอ Keynesian อยางมิอาจปฏิเสธได ใน 
วงวชิาการเศรษฐศาสตรมีเสียงซุบซิบกันวา เคนสมิไดเขียน The General Theory หากแตริชารด 
คาหนเปนผูเขียน คาหนเปนลูกศิษยที่เคนสยกยองวาฉลาดปราดเปรื่อง จนสามารถนํ าเสนอ 
ทฤษฎีตัวทวีคูณ (Multiplier Theory) ขณะยงัเปนนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภายหลัง Keynesian 
Revolution คาหนมิไดมีผลงานวิชาการที่ดีเดนอีกเลย แตคาหนปฏิเสธอยางชัดเจนวา ตนมิได 
เปนผูเขียน The General Theory  เมื่อ Raffaelle Mattioti Foundation แหงประเทศอิตาลีเชิญ 
ใหคาหนแสดงปาฐกถา Raffaelle Mattioti Lectures หวัขอปาฐกถาของคาหนก็คือ The Making 
of Keynes’ General Theory (1984) สาระของปาฐกถานี้ ก็คือ การสืบสาวพัฒนาการทางความ
คิดของเคนส อันนํ ามาสู The General Theory

มหาวิทยาลัยเคมบริดจมีจารีตการถายทอดความรูดวยปากเปลา หรือที่เรียกกัน
วา Didactic Tradition ความรูใหมจ ํานวนมากถูกถายทอดจากปากอาจารยไปสูลูกศิษย กอนที่ 
จะปรากฏสูบรรณพิภพหลายปนัก ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการสืบคนการกอเกิดของ Keynesian 
Revolution จึงนํ าไปสูการตรวจสอบสมุดจดบันทึกการบรรยายของเคนส ณ มหาวิทยาลัย 
เคมบริดจ มีการติดตอผูคนที่เปนลูกศิษยของเคนส เพื่อขออานสมุดจดคํ าสอนในกาลตอมา  
มกีารจดัพมิพสมดุจดบันทึกการบรรยายดังกลาวเปนหนังสือ ผลการตรวจสอบพบวา คํ าบรรยาย
ของเคนสในภาคการศึกษาแรก(Michaelmas Term)ในปการศึกษา 2475/2476 มีเนื้อหาแตกตาง
จากภาคการศึกษากอนหนานั้น
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ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 มีสวนเกื้อหนุนการเติบโตของ 
เศรษฐศาสตรแบบเคนส เพราะเศรษฐศาสตรแบบเคนสไมเพียงแตใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับการ 
กอเกดิของภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจไดเทานั้น หากยังสามารถใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการ
แกปญหาไดอีกดวย รัฐบาลประเทศตางๆเริ่มยอมรับแนวความคิดและระบบการวิเคราะหของ
เคนสมากขึ้น จนเศรษฐศาสตรแบบเคนสกลายเปนเศรษฐศาสตรกระแสหลัก นโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคของรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจทีละประเทศสองประเทศยึดเศรษฐศาสตรแบบเคนสเปน
แกนแกน จนในที่สุด แปรเปน Keynesian Consensus ซึ่งอาจแปลวา ฉันทามตวิาดวยนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส

Keynesian Consensus มอิีทธพิลในหมูประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจเปน
เวลาถงึ 25 ป ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กอนที่ Washington Consensus จะเขามาแทนที่
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