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Keynesian Consensus (2)

รังสรรค ธนะพรพันธุ

“ทานสภุาพบุรุษ ผมขอเปลี่ยนหัวขอการบรรยายจากเรื่อง The Pure Theory of 
Money มาเปนเรื่อง The Monetary Theory of Production”

คํ าประกาศของจอหน เมยนารด เคนสในหองบรรยายมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 
เมือ่วนัที ่ 10 ตุลาคม 2475 นับเปนจุดเริ่มตนของปรากฏการณที่เรียกวา Keynesian Revolution 
ความคิดของเคนส ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกับกลุม Cambridge Circus ตกผลึกถึงขั้นนํ ามา 
ถายทอดสูนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษาแรก (Michaelmas Term) ของปการศึกษา 2475/2476 
เคนสบรรยายเพียง 8 คร้ัง การเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) ผาน
หองบรรยาย อันเปนไปตาม Didactic Tradition ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจมีติดตอกันสี่ป 
การศึกษา เคนสจบการบรรยายครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2478 หลังจากนั้นเพียง 10 วัน 
เคนสกส็งตนฉบับหนังสือเลมใหมใหสํ านักพิมพ Macmillan และแลว The General Theory of 
Employment, Interest and Money กป็รากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2479

วงวิชาการเศรษฐศาสตรสนใจพัฒนาการทางความคิดของเคนส ถึงขั้นติดตาม 
หาสมุดจดคํ าบรรยายตลอดชวงเวลา 4 ปการศึกษานั้น(2475/2476 ถึง 2478/2479)  
ศาสตราจารย Thomas K. Rymes แหง Carleton University (ประเทศคานาดา) ไดประมวล 
คํ าบรรยายเหลานี้ โดยตรวจสอบกับเอกสารชั้นตนตางๆเทาที่แสวงหาได จนกอเกิด Keynes’s 
Lectures, 1932 – 1935 (Macmillan, 1989)

ปรากฏการณที่เรียกวา Keynesian Revolution หรือการปฏิวัติโดยเคนส มีอยู 
อยางนอย 3 ดาน ดานแรกเปนการปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตร ดานที่สองเปนการ 
ปฏิวัติการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร  และดานที่สามเปนการปฏิวัตินโยบายเศรษฐกิจ

การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรมุงลางอิทธิพลของสํ านักเศรษฐศาสตร
คลาสสิก สมรภูมิของการทํ าสงครามกระบวนทัศนอยู ภายในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้นเอง  
เพราะมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนฐานที่มั่นของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมาเปนเวลาชานาน 
แมวาเคนสจะวิพากษสํ านักคลาสสิกโดยมิไดอางอิงงานชนิดเฉพาะเจาะจง แตก็เปนที่ทราบกันดี
วา ผูที่อยูในขายการวิพากษครอบคลุมต้ังแตอัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) อารเธอร พิกกู 
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(Arthur C. Pigou) ไปจนถึงเดนนิส โรเบิรตสัน (Dennis Robertson) และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ
ที่พกิกูและโรเบิรตสันออกมาวิพากษ The General Theory

แตสงครามกระบวนทัศนที่เขมขนกวากลับเปนสงครามกับ London School of 
Economics and Politics (เรียกยอๆวา LSE)  แมวา LSE จดัตั้งโดยพวก Fabian Socialism 
แต LSE กลบัเปนฐานทีม่ัน่ของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกชนิดหยั่งรากลึก วิวาทะที่เผ็ดรอนจึง
เกิดขึ้น ระหวางเคนสและสาวกกับผูนํ า LSE อันประกอบดวยวิลเลียม บีเวอริดจ (William 
Beveridge) ไลออนเนล ร็อบบินส(Lionnel Robbins) และฟรีดริช ฟอน ฮาเยก (Friedrich von 
Hayek) ความเผด็รอนแหงวิวาทะครั้งนั้นสรางความบาดหมางระหวางเคมบริดจกับ LSE จนตอง
หาทางเยียวยาในภายหลัง

อิทธิพลของเศรษฐศาสตร แบบเคนสแผขยายขามมหาสมุทรแอตแลนติก 
ในเวลาตอมา เมื่อสานุศิษยของเคนสกลับบานเกิดในอเมริกา โรเบิรต ไบรส (Robert Bryce)  และ 
ลอรี ทารชิส (Lorie Tarshis)ไดรับการยกยองวาเปนผูนํ าเศรษฐศาสตรแบบเคนสไปสูอเมริกา  
ทั้งคู เปนชาวคานาดา ทารชิสสํ าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจ และรับตํ าแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในสหรัฐอเมริกา สวนไบรสเปน
วิศวกร ผู หันไปศึกษาเศรษฐศาสตร  ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจและขามมาศึกษาตอ  
ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด ไบรสมบีทบาทสํ าคัญในการปลุกเราความสนใจเศรษฐศาสตรแบบเคนส
ในมหาวิทยาลัยฮารวารดอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูนักศึกษาระดับหลังปริญญาตรี  
ในขณะที่มีความตื่นตัวในหมูคณาจารยไมมาก จวบจนกระทั่ง Alvin Hansen ยายจาก  
University of Minnesota มารับตํ าแหนง Littauer Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัย 
ฮารวารด กระแสเคนสานุวัตรในสหรัฐอเมริกา (Keynesianization of America)จงึงอกงามอยาง
รวดเรว็ รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในหนังสือ The Coming of Keynesianism to 
America (Edward Elgar, 1996) อันเปนหนังสือประวัติศาสตรบอกเลา (oral history) ซึง่ประมวล
โดย David C. Colander  และ Harry Landreth

แตกระแสเคนสานุวัตรตองเผชิญกับการตอตานอยางรุนแรงในยุค ‘หมอผีครอง
เมือง’ เมื่อลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ทรงอทิธพิลทางการเมืองในทศวรรษ 2490 มีการตีตรา
วา Keynesianism มคีวามหมายเทากับ Communism บรรดานักเศรษฐศาสตรที่เอนเอียงไปขาง
สํ านักเคนสถูกเลนงานในขอหาวามีประพฤติกรรมที่ไมเปนอเมริกัน (Unamerican) บางคนทน
แรงกดนัมิไดตองอพยพออกนอกสหรัฐอเมริกา ดังเชนลอ็กกลิน เคอรร่ี (Lauchlin Currie) อพยพ
ไปอยูโคลอมเบีย และริชารด กูดวิน (Richard Goodwin) อพยพไปอยูอังกฤษ บางคนถูกเตะถวง
หรือมิไดรับบรรจุตํ าแหนงศาสตราจารย ดังกรณีจอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John Kenneth 
Galbraith) ทีม่หาวทิยาลยัฮารวารดแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยลาไปหนึ่งป
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การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรภายใต Keynesian Revolution ไดทิ้ง
มรดกสํ าคัญอยางนอย 3 ประการ

         ประการแรก ไดแก การแยกแยะความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตรมหภาค
(Macroeconomics) กับเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) รวมตลอดจนการวางรากฐาน
ของเศรษฐศาสตรมหภาค อันเปนผลใหการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคเจริญ
งอกงามในเวลาตอมา

           ประการที่สอง หนงัสือ The General Theory ไดนํ าเสนอกรอบความคิดสํ าหรับ 
การจัดทํ าระบบบัญชีประชาชาติ (National Account System) ภายหลัง Keynesian 
Revolution โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นานาประเทศพากันจัดทํ าบัญชี 
ประชาชาติ อันเปนเหตุใหมีการจัดทํ าสถิติเศรษฐกิจตางๆเพื่อเกื้อกูลตอการจัดทํ าระบบบัญชี
ประชาชาต ิ การพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติเปนยางกาวสํ าคัญในการสรางแบบจํ าลองเศรษฐกิจ 
มหภาค (Macroeconomic Economics Model) เพือ่อธบิายกลไกการทํ างานของระบบเศรษฐกิจ 
และเพือ่ใหคํ าทํ านายเกี่ยวกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ

           ประการที่สาม Keynesian Revolution ชวยกอบกูระบบทุนนิยมใหรอดพนจาก 
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรของเคนสชวยใหเขาใจ 
ปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เขาใจบทบาทของรัฐในการแกไขเยียวยาวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเขาใจเทคนิคและกลไกในการแกปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Keynesian 
Revolution  จงึชวยฟนคืนศรัทธาของพลโลกที่มีตอระบบทุนนิยม

          Keynesian Revolution มิไดมีบทบาทเฉพาะแตการปฏิวัติกระบวนทัศนทาง 
เศรษฐศาสตรเทานั้น หากยังมีคุณูปการตอการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรอยางสํ าคัญอีกดวย  
ตํ าราเศรษฐศาสตรเลมแรกที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสเคนสานุวัตร ก็คือ The Elements of 
Economics : An Introduction to the Theory of Price and Employment (1947) เขยีนโดย  
Lorie Tarshis ซึ่งเปนสานุศิษยของเคนสโดยตรง ตํ าราเลมนี้ใหความสํ าคัญแกเศรษฐศาสตร 
มหภาคพอๆกับเศรษฐศาสตรจุลภาค ในปแรกที่หนังสือเลมนี้ปรากฏสูบรรณพิภพ ไดรับการ 
ตอนรับจากตลาดวิชาอยางดียิ่ง แตแลวก็ตองเผชิญกับกระบวนการตอตาน โดยมีผูรณรงค 
กลาวหาวา ตํ าราเลมนี้ยัดเยียดความคิดของมารกซ มีการตีตราวา Keynesianism เทากับ 
Marxism ขบวนการตอตานเคนสานุวัตรออกใบปลิวสงไปยังหองสมุดและกรรมการและผูบริหาร
มหาวทิยาลยัตางๆมิใหรับตํ าราเลมนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยเยลไมยอมถอนตํ าราของ Lorie Tarshis 
ออกจาก Reading List ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  William F. Buckley เขยีนหนังสือชื่อ God 
and Man at Yale (1951)โจมตีมหาวิทยาลัยเยลในทํ านองวา ในขณะที่มหาวิทยาลัยเยลมี
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บาทหลวงโปรเตสแตนท แตกลับมีภาควิชาเศรษฐศาสตรอันเลวราย โดยที่มีเนื้อหาหนึ่งบทเต็มๆ
เลนงานตํ าราเศรษฐศาสตรของ Tarshis การตอตานกระแสเคนสานุวัตรยังคงมีตอมาอีกทศวรรษ
ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ Veritas Foundation จดัพมิพหนังสือชื่อ Keynes at Harvard : 
Economic Deception as a Political Credo (1960) โดยปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา  
ผูเขยีนเปนศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเยลชื่อ Olin Glen Saxon

ตํ าราเศรษฐศาสตรชื่อ Economics : An Introductory Analysis ของ
ศาสตราจารยพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 2491 
หลงัจากตํ าราที่เขียนโดย Tarshis เพยีงปเดียว  นบัเปนต ําราเลมที่สองที่ไดรับอิทธิพลจากกระแส
เคนสานุวัตร เนื้อหาของตํ าราเรียงจากเศรษฐศาสตรมหภาคไปหาเศรษฐศาสตรจุลภาค  
แซมมวลสนัใชความระมัดระวังในการเขียนตํ าราเลมนี้อยางมาก  เพราะการตีตรา Keynesianism 
เปน Marxism และ Communism มมีากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว แซมมวลสันเขียนตํ ารา
เศรษฐศาสตรเสมือนหนึ่งตํ าราวิทยาศาสตร มีการใชลํ าดับแหงเหตุผลอยางชัด มีการใชแผนภาพ 
กราฟ และสถิติประกอบอรรถาธิบาย และมีการนํ าเสนอแบบจํ าลองประกอบความเขาใจ แม 
ตํ าราเศรษฐศาสตรของแซมมวลสันจะถูกโจมตีจากฝายขวา แตการโจมตีบางเบา และเทียบมิได
เลยกบัแรงโจมตีที่มีตอตํ าราที่เขียนโดย Tarshis  สวนส ําคัญเปนเพราะฝายขวามิอาจใชลํ าหักลํ า
โคนในการโจมตีความเปน ‘วิทยาศาสตร’ ที่ปรากฏในตํ าราของแซมมวลสัน ซึ่งกลายเปนแบบ
อยางของการเขียนตํ าราวิชาเศรษฐศาสตรในเวลาตอมา

ภายหลังจากการปรากฏตัวของ The General Theory (1936) สาวกของเคนส 
มากหลายพยายามเขียนหนังสืออธิบายบทวิเคราะหหรือ ‘คูมือ’ ของ The General Theory  
อาทิเชน Introduction to the Theory of Employment (1937)ของ Joan Robinson ในสหรัฐ
อเมริกาก็มีผูเขียนหนังสือประเภทนี้ ดังเชน The Economics of John Maynard Keynes (1948) 
ของ Dudley Dillard และ A Guide to Keynes (1953) ของ Alvin Hansen แตหนังสือเหลานี้ 
หาไดมีอิทธิพลเทียมเทา Economics (1948) ของแซมมวลสันไม

 

การปฏวิัติการเรียนการสอนและการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร โดยพอล แซมมวล
สัน มสีวนส ําคญัตอการงอกงามของกระแสเคนสานุวัตร ตํ าราของแซมมวลสันแผอิทธิพลสูถิ่นฐาน
ใด กระแสเคนสานุวัตรขยายครอบคลุมถิ่นฐานนั้น
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