คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2541

Keynesian Consensus (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
“ทานสุภาพบุรุษ ผมขอเปลี่ยนหัวขอการบรรยายจากเรื่อง The Pure Theory of
Money มาเปนเรื่อง The Monetary Theory of Production”
คําประกาศของจอหน เมยนารด เคนสในหองบรรยายมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2475 นับเปนจุดเริ่มตนของปรากฏการณที่เรียกวา Keynesian Revolution
ความคิดของเคนส ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกับกลุม Cambridge Circus ตกผลึกถึงขั้นนํามา
ถายทอดสูนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษาแรก (Michaelmas Term) ของปการศึกษา 2475/2476
เคนสบรรยายเพียง 8 ครั้ง การเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) ผาน
หองบรรยาย อันเปนไปตาม Didactic Tradition ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจมีติดตอกันสี่ป
การศึกษา เคนสจบการบรรยายครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2478 หลังจากนั้นเพียง 10 วัน
เคนสกส็ งตนฉบับหนังสือเลมใหมใหสํานักพิมพ Macmillan และแลว The General Theory of
Employment, Interest and Money ก็ปรากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2479
วงวิชาการเศรษฐศาสตรสนใจพัฒนาการทางความคิดของเคนส ถึงขั้นติดตาม
หาสมุ ด จดคํ าบรรยายตลอดช ว งเวลา 4 ป ก ารศึ ก ษานั้ น (2475/2476 ถึ ง 2478/2479)
ศาสตราจารย Thomas K. Rymes แหง Carleton University (ประเทศคานาดา) ไดประมวล
คําบรรยายเหลานี้ โดยตรวจสอบกับเอกสารชั้นตนตางๆเทาที่แสวงหาได จนกอเกิด Keynes’s
Lectures, 1932 – 1935 (Macmillan, 1989)
ปรากฏการณที่เรียกวา Keynesian Revolution หรือการปฏิวัติโดยเคนส มีอยู
อยางนอย 3 ดาน ดานแรกเปนการปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตร ดานที่สองเปนการ
ปฏิวัติการเขียนตําราเศรษฐศาสตร และดานที่สามเปนการปฏิวัตินโยบายเศรษฐกิจ
การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรมุงลางอิทธิพลของสํานักเศรษฐศาสตร
คลาสสิก สมรภูมิของการทํ าสงครามกระบวนทัศนอยูภายในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้นเอง
เพราะมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนฐานที่มั่นของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมาเปนเวลาชานาน
แมวาเคนสจะวิพากษสํานักคลาสสิกโดยมิไดอางอิงงานชนิดเฉพาะเจาะจง แตก็เปนที่ทราบกันดี
วา ผูที่อยูในขายการวิพากษครอบคลุมตั้งแตอัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) อารเธอร พิกกู
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(Arthur C. Pigou) ไปจนถึงเดนนิส โรเบิรตสัน (Dennis Robertson) และมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ที่พกิ กูและโรเบิรตสันออกมาวิพากษ The General Theory
แตสงครามกระบวนทัศนที่เขมขนกวากลับเปนสงครามกับ London School of
Economics and Politics (เรียกยอๆวา LSE) แมวา LSE จัดตั้งโดยพวก Fabian Socialism
แต LSE กลับเปนฐานทีม่ นั่ ของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกชนิดหยั่งรากลึก วิวาทะที่เผ็ดรอนจึง
เกิดขึ้น ระหวางเคนสและสาวกกับผูนํา LSE อันประกอบดวยวิลเลียม บีเวอริดจ (William
Beveridge) ไลออนเนล ร็อบบินส(Lionnel Robbins) และฟรีดริช ฟอน ฮาเยก (Friedrich von
Hayek) ความเผ็ดรอนแหงวิวาทะครั้งนั้นสรางความบาดหมางระหวางเคมบริดจกับ LSE จนตอง
หาทางเยียวยาในภายหลัง
อิ ท ธิ พ ลของเศรษฐศาสตร แ บบเคนส แ ผ ข ยายข า มมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก
ในเวลาตอมา เมื่อสานุศิษยของเคนสกลับบานเกิดในอเมริกา โรเบิรต ไบรส (Robert Bryce) และ
ลอรี ทารชิส (Lorie Tarshis)ไดรับการยกยองวาเปนผูนําเศรษฐศาสตรแบบเคนสไปสูอเมริกา
ทั้ ง คู  เ ปนชาวคานาดา ทาร ชิ สสํ าเร็ จ การศึกษาเศรษฐศาสตรดุษ ฎี บัณฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลัย
เคมบริดจ และรับตําแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในสหรัฐอเมริกา สวนไบรสเปน
วิ ศ วกร ผู  หั น ไปศึ ก ษาเศรษฐศาสตร ณ มหาวิ ท ยาลั ยเคมบริ ด จ แ ละข า มมาศึ ก ษาต อ
ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด ไบรสมบี ทบาทสําคัญในการปลุกเราความสนใจเศรษฐศาสตรแบบเคนส
ในมหาวิทยาลัยฮารวารดอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูนักศึกษาระดับหลังปริญญาตรี
ในขณะที่มีความตื่นตัวในหมูคณาจารยไมมาก จวบจนกระทั่ง Alvin Hansen ยายจาก
University of Minnesota มารับตําแหนง Littauer Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัย
ฮารวารด กระแสเคนสานุวัตรในสหรัฐอเมริกา (Keynesianization of America)จึงงอกงามอยาง
รวดเร็ว รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือ The Coming of Keynesianism to
America (Edward Elgar, 1996) อันเปนหนังสือประวัติศาสตรบอกเลา (oral history) ซึง่ ประมวล
โดย David C. Colander และ Harry Landreth
แตกระแสเคนสานุวัตรตองเผชิญกับการตอตานอยางรุนแรงในยุค ‘หมอผีครอง
เมือง’ เมื่อลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ทรงอิทธิพลทางการเมืองในทศวรรษ 2490 มีการตีตรา
วา Keynesianism มีความหมายเทากับ Communism บรรดานักเศรษฐศาสตรที่เอนเอียงไปขาง
สํานักเคนสถูกเลนงานในขอหาวามีประพฤติกรรมที่ไมเปนอเมริกัน (Unamerican) บางคนทน
แรงกดันมิไดตองอพยพออกนอกสหรัฐอเมริกา ดังเชนล็อกกลิน เคอรรี่ (Lauchlin Currie) อพยพ
ไปอยูโคลอมเบีย และริชารด กูดวิน (Richard Goodwin) อพยพไปอยูอังกฤษ บางคนถูกเตะถวง
หรือมิไดรับบรรจุตําแหนงศาสตราจารย ดังกรณีจอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John Kenneth
Galbraith) ทีม่ หาวิทยาลัยฮารวารดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยลาไปหนึ่งป
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การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรภายใต Keynesian Revolution ไดทิ้ง
มรดกสําคัญอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก ไดแก การแยกแยะความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตรมหภาค
(Macroeconomics) กับเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) รวมตลอดจนการวางรากฐาน
ของเศรษฐศาสตรมหภาค อันเปนผลใหการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคเจริญ
งอกงามในเวลาตอมา
ประการที่สอง หนังสือ The General Theory ไดนําเสนอกรอบความคิดสําหรับ
การจัดทํ าระบบบั ญชีประชาชาติ (National Account System) ภายหลัง Keynesian
Revolution โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นานาประเทศพากันจัดทํ าบัญชี
ประชาชาติ อันเปนเหตุใหมีการจัดทํ าสถิติเศรษฐกิจตางๆเพื่อเกื้อกูลตอการจัดทําระบบบัญชี
ประชาชาติ การพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติเปนยางกาวสําคัญในการสรางแบบจําลองเศรษฐกิจ
มหภาค (Macroeconomic Economics Model) เพือ่ อธิบายกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ
และเพือ่ ใหคําทํานายเกี่ยวกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ประการที่สาม Keynesian Revolution ชวยกอบกูระบบทุนนิยมใหรอดพนจาก
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรของเคนสชวยใหเขาใจ
ปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เขาใจบทบาทของรัฐในการแกไขเยียวยาวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเขาใจเทคนิคและกลไกในการแกปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Keynesian
Revolution จึงชวยฟนคืนศรัทธาของพลโลกที่มีตอระบบทุนนิยม
Keynesian Revolution มิไดมีบทบาทเฉพาะแตการปฏิวัติกระบวนทัศนทาง
เศรษฐศาสตรเทานั้น หากยังมีคุณูปการตอการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรอยางสํ าคัญอีกดวย
ตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสเคนสานุวัตร ก็คือ The Elements of
Economics : An Introduction to the Theory of Price and Employment (1947) เขียนโดย
Lorie Tarshis ซึ่งเปนสานุศิษยของเคนสโดยตรง ตําราเลมนี้ใหความสําคัญแกเศรษฐศาสตร
มหภาคพอๆกับเศรษฐศาสตรจุลภาค ในปแรกที่หนังสือเลมนี้ปรากฏสูบรรณพิภพ ไดรับการ
ตอนรับจากตลาดวิชาอยางดียิ่ง แตแลวก็ตองเผชิญกับกระบวนการตอตาน โดยมีผูรณรงค
กลาวหาวา ตําราเลมนี้ยัดเยียดความคิดของมารกซ มีการตีตราวา Keynesianism เทากับ
Marxism ขบวนการตอตานเคนสานุวัตรออกใบปลิวสงไปยังหองสมุดและกรรมการและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตางๆมิใหรับตําราเลมนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยเยลไมยอมถอนตําราของ Lorie Tarshis
ออกจาก Reading List ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร William F. Buckley เขียนหนังสือชื่อ God
and Man at Yale (1951)โจมตีมหาวิทยาลัยเยลในทํานองวา ในขณะที่มหาวิทยาลัยเยลมี
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บาทหลวงโปรเตสแตนท แตกลับมีภาควิชาเศรษฐศาสตรอันเลวราย โดยที่มีเนื้อหาหนึ่งบทเต็มๆ
เลนงานตําราเศรษฐศาสตรของ Tarshis การตอตานกระแสเคนสานุวัตรยังคงมีตอมาอีกทศวรรษ
ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ Veritas Foundation จัดพิมพหนังสือชื่อ Keynes at Harvard :
Economic Deception as a Political Credo (1960) โดยปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา
ผูเ ขียนเปนศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเยลชื่อ Olin Glen Saxon
ตํ าราเศรษฐศาสตรชื่อ Economics : An Introductory Analysis ของ
ศาสตราจารยพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 2491
หลังจากตําราที่เขียนโดย Tarshis เพียงปเดียว นับเปนตําราเลมที่สองที่ไดรับอิทธิพลจากกระแส
เคนสานุ วั ต ร เนื้ อ หาของตํ าราเรี ย งจากเศรษฐศาสตรม หภาคไปหาเศรษฐศาสตร จุ ล ภาค
แซมมวลสันใชความระมัดระวังในการเขียนตําราเลมนี้อยางมาก เพราะการตีตรา Keynesianism
เปน Marxism และ Communism มีมากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว แซมมวลสันเขียนตํารา
เศรษฐศาสตรเสมือนหนึ่งตําราวิทยาศาสตร มีการใชลําดับแหงเหตุผลอยางชัด มีการใชแผนภาพ
กราฟ และสถิติประกอบอรรถาธิบาย และมีการนําเสนอแบบจําลองประกอบความเขาใจ แม
ตําราเศรษฐศาสตรของแซมมวลสันจะถูกโจมตีจากฝายขวา แตการโจมตีบางเบา และเทียบมิได
เลยกับแรงโจมตีที่มีตอตําราที่เขียนโดย Tarshis สวนสําคัญเปนเพราะฝายขวามิอาจใชลําหักลํา
โคนในการโจมตีความเปน ‘วิทยาศาสตร’ ที่ปรากฏในตําราของแซมมวลสัน ซึ่งกลายเปนแบบ
อยางของการเขียนตําราวิชาเศรษฐศาสตรในเวลาตอมา
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
การปฏิวัติการเรียนการสอนและการเขียนตําราเศรษฐศาสตร โดยพอล แซมมวล
สัน มีสว นสําคัญตอการงอกงามของกระแสเคนสานุวัตร ตําราของแซมมวลสันแผอิทธิพลสูถิ่นฐาน
ใด กระแสเคนสานุวัตรขยายครอบคลุมถิ่นฐานนั้น

