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Keynesian Consensus (3)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
จอหน เมยนารด เคนส ปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนองตอบตอ
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (The Great Depression) โดยทีก่ ระบวนทัศนดั้งเดิมของสํานัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิกมิอาจใหอรรถาธิบายและมิอาจใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการแก
ปญหาได แตขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมหาไดยึดกุมเศรษฐศาสตรแบบ
เคนสในการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจไม เมื่อหนังสือเรื่อง The General Theory ปรากฏสู
บรรณพิภพในป 2479 นั้น ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไดกอเกิดและยืดเยื้อมาถึง 7 ปแลว รัฐบาล
ประเทศอุตสาหกรรมพากันดิ้นรนแกปญหากันเอง หลายประเทศไมยอมใชนโยบายงบประมาณ
ขาดดุล บางประเทศดังเชน สวีเดน ญี่ปุน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เลือกใชนโยบายงบ
ประมาณขาดดุลโดยหาไดรับอิทธิพลจากเคนสไม แมแตอังกฤษอันเปนปตุภูมิมาตุคามของเคนส
เอง ก็มิไดยอมรับยารักษาโรคเศรษฐกิจยี่หอเคนสในเบื้องตน
อิทธิพลของ Keynesian Revolution ที่มีตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคเริม่ ปรากฏในป 2481 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ดังไดกลาวแลววา
กระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรแบบเคนสถายทอดจากเมืองเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ไปสู
เมืองเคมบริดจ ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยฮารวารดเปนฐานที่มั่นของเศรษฐศาสตร
แบบเคนสในสหรัฐอเมริกา ในเวลาตอมา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยฮารวารดพากันตบเทาเขาไป
ยึดกุมกลไกในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนระบบธนาคารกลาง (Federal Reserve
System) กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ รายละเอียดในเรื่องนี้ปรากฏในบทความของ
จอหนเคนเน็ธ แกลเบรธ (John Kenneth Galbraith) เรื่อง “How Keynes Came to America”
ดวยเหตุดังนี้ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2481 ตํารับยารักษาโรคเศรษฐกิจยี่หอเคนส
จึงถูกนํามาใช โดยอางอิง ‘ยีห่ อ’ เปนครั้งแรก
เศรษฐศาสตรแบบเคนสใหขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ทีส่ าคั
ํ ญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก รัฐ บาลสามารถมีบทบาทในการผลักดันการจํ าเริญเติบโตและ
การจางงานในระบบเศรษฐกิจดวยมาตรการทางนโยบายตางๆ แทนที่จะปลอยใหระบบเศรษฐกิจ
ลองลอยตามการชักพาของกลไกราคา หรือการอุดหนุนอุตสาหกรรมเฉพาะราย เคนสเสนอใหใช
แนวทางที่สาม ดวยการจัดการอุปสงคมวลรวม (Demand Management Policy)
ประการที่ ส อง เศรษฐศาสตร แ บบเคนสใหค วามสํ าคัญแกก ารใชเครื่อ งมือ
ทางการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาเครื่องมือทางการเงิน แตมิไดถึงกับ
มองไมเห็นประโยชนของเครื่องมือทางการเงินเสียเลย
ประการที่สาม เศรษฐศาสตรแบบเคนสไมเห็นดวยกับการยึดกุมความสมดุลของ
งบประมาณเปนสรณะ แตเห็นวา รัฐบาลควรจะใชงบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือในการ
รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ งบประมาณแผ น ดิ น ควรจะมี ลั ก ษณะอย า งไร ขึ้ น อยู  กั บ
สภาวการณทางเศรษฐกิจในแตละขณะ ในยามที่มีภาวะตกตํ่าหรือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลควรใชนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่ออัดฉีดใหเศรษฐกิจฟนตัว แตในยามที่มีปญหา
เงินเฟอ รัฐบาลควรใชนโยบายงบประมาณเกินดุลเพื่อผอนคลายแรงกดดันของภาวะเงินเฟอ
ดวยการลดทอนอุปสงคมวลรวม แนวความคิดดังกลาวนี้เปนพื้นฐานของหลักการจัดการอุปสงค
มวลรวม เพื่อทวนกระแสวัฏจักรธุรกิจ (Countercyclical Demand Management)
Keynesian Revolution กอใหเกิดการปฏิวัติการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคในประเทศตางๆในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รายละเอียดในเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือ
เรื่อง The Political Power of Economic Ideas : Keynesianism Across Nations (Princeton
University Press, 1989) ซึ่ง Peter A. Hall เปนบรรณาธิการ
กระบวนการเคนสานุวัตร (Keynesianization) ขยายตัวดวยการสรางผลกระทบ
ทีศ่ าสตราจารยอัลเบิรต เฮิรชแมน (Albert O. Hirschman) เรียกวา ผลการจูงใจ (Persuasion
Effect)และผลการขยายฐานสาวก (Recruitment Effect) ลําพังแตการปฏิวัติกระบวนทัศนไมพอ
เพียงที่จะสงอิทธิพลทางการเมือง กระบวนทัศนใหมจะตองมีพลังการอธิบายเหนือกวากระบวน
ทัศนเกา จนสามารถดึงดูดใหนักเศรษฐศาสตรมากหลายแปรเปลี่ยนมายอมรับกระบวนทัศนใหม
จนทายที่สุด มีการยายสํานักที่สังกัด เศรษฐศาสตรแบบเคนสกอใหเกิดความตื่นตัวทางปญญา
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน แนวความคิดของเคนสที่ปรากฏใน The General Theory เปน
แนวความคิดที่สามารถศึกษาเชิงปริมาณจากขอเท็จจริงในระบบเศรษฐกิจได เศรษฐศาสตรแบบ
เคนสจึงทะลุทะลวงเขาสูหลักสูตรการศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐอเมริกา
และยุ โ รปตะวั น ตก โดยที่ ต  อ มาขยายตั ว ไปสู  ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ด  ว ยอิ ท ธิ พ ลของตํ าราวิ ช า
เศรษฐศาสตรชื่อ Economics : An Introductory Analysis (1948) ของ Paul A. Samuelson
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ในขณะเดี ย วกั น พรมแดนของเศรษฐศาสตร แ บบเคนส ก็ ข ยายตั ว ต อ ไป นั ก เศรษฐศาสตร
ในมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐศาสตร แ บบเคนส ใ ห ลุ  ม ลึ ก และ
กวางขวางยิง่ ขึน้ บรรดานักศึกษาระดับปริญญาเอกพากันเขียนวิทยานิพนธเพื่อทดสอบและขยาย
ความเศรษฐศาสตรแบบเคนส ปรากฏการณเหลานี้ลวนมีสวนเสริมสงกระบวนการเคนสานุวัตร
ทั้งสิ้น
แต ก ารที่ เ ศรษฐศาสตร แ บบเคนสส ามารถสง อิท ธิ พ ลในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจ ในสหรั ฐ อเมริ กาไดง า ยกว าประเทศอื่นๆ เปนเพราะกระบวนการกํ าหนด
นโยบายในสหรัฐอเมริกาเปนกระบวนการที่เปดกวาง โดยที่มีการเชื่อมสัมพันธระหวางชุมชน
วิชาการกับระบบราชการ ดวยอิทธิพลของเคนส จึงเกิดการปฏิวัติการคลัง (Fiscal Revolution)
ในสหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือชื่อ The Fiscal Revolution in America
(University of Chicago Press, 1969) ซึง่ เขียนโดย Herbert Stein กระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในสวีเดนมีลักษณะคลายคลึงกับสหรัฐอเมริกา ในขอที่ระบบราชการสวีเดนมีความ
สัมพันธกับ Stockholm School of Economics และยอมรับขอเสนอแนะในการแกไขภาวะตกตํ่า
ทางเศรษฐกิจดวยการอัดฉีดรายจายรัฐบาลในโครงการโยธาตางๆ (Public Works Programme)
อันเปนแนวทางเดียวกับเคนส
เหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหกระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ก็คือ เศรษฐศาสตรแบบเคนสชวยบรรเทาความขัดแยงระหวางชนชั้น
(Class Conflict) ในขณะที่กลุมทุนตองการใหรัฐดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม กลุมผูใช
แรงงานผลักดันใหรัฐโอนกิจกรรมเศรษฐกิจสํ าคัญมาเปนของรัฐ ตางฝายตางตองการรักษา
ผลประโยชนกลุมของตน เศรษฐศาสตรแบบเคนสเสนอทางเลือกที่สาม อันชวยใหเกิดการ
ประนีประนอมระหวางชนชั้น ตามบทวิเคราะหของสํานักเคนส รัฐมิจําตองโอนกิจกรรมเศรษฐกิจ
สําคัญมาเปนของรัฐ เอกชนยังคงมีกรรมสิทธในทรัพยสินสวนบุคคล เพียงแตรัฐตองมีหนาที่รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยยึดกุมการจางงานเต็มอัตรา (Full Employment) เปนเปาหมาย
หลัก ประชาชนในวัยทํางานทุกคนมีหลักประกันวาจะมีงานทํา โดยที่รัฐมีหนาที่ในการจัดสรร
สวัสดิการแกคนยากจนและคนวางงาน ดวยแนวความคิดเชนนี้เอง กระบวนทัศนแบบเคนสจึง
เป น ที่ ย อมรั บ ในหมู  นั ก การเมื อ งที่ เ ดิ น สายกลาง ในอั ง กฤษ ทั้ ง พรรคกรรมกรและพรรค
อนุรักษนิยมในเบื้องตนตางยอมรับเศรษฐทรรศนแบบเคนส การที่พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ
คนละขั้วยอมรับเศรษฐศาสตรแบบเคนสรวมกัน ยอมเกื้อกูลใหกระบวนการเคนสานุวัตรแทรกซึม
เขาสูกระบวนการกํ าหนดนโยบายไดโดยงาย ซึ่งตางกับทศวรรษ 2470 ที่กระทรวงการคลัง
อังกฤษไมยอมรับเศรษฐทรรศนแบบเคนส อยางไรก็ตาม พรรคอนุรักษนิยมไดละทิ้งสํานักเคนส
ในทศวรรษ 2520 ในยุครัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร
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สหรัฐอเมริกามีบทบาทสํ าคัญในการทํ าใหกระบวนการเคนสานุวัตรกลายเปน
กระแสโลกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในเมื่อสหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นมาเปน ‘จาวโลก’
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเคนสแปรสภาพเปน‘นโยบายโลก’(Global Policy) โดยที่นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคก็มีกระบวนการโลกานุวัตร (Globalization of Macroeconomic Policy) ดวย
แผนการมารแชลล (Marshall Plan)ทีส่ หรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือแกประเทศ
ตางๆในยุโรปตะวันตก เปนตัวอยางของโครงการที่มีพื้นฐานจากเศรษฐทรรศนแบบเคนส โดยที่
สหรัฐอเมริกาทําตัวเปน ‘โลกบาล’ อัดฉีดการเติบโตใหแกยุโรปตะวันตก ในเวลาตอมา สหรัฐ
อเมริกาใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆในโลกที่สาม โดยที่เงินชวยเหลือเหลานั้นเปนเงิน
สําหรับอัดฉีดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนแครตอเมริกันถูกสงเขาไปเปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
ในประเทศเหลานี้ และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่มีการแนะนําใหใชยารักษาโรคเศรษฐกิจยี่หอ
เคนส ในเมือ่ ในสมองของเทคโนแครตอเมริกันเหลานี้อุดมดวยเศรษฐทรรศนแบบเคนส
ภูมิหลังของที่ปรึกษาเศรษฐกิจชาวอเมริกันมีผลตอความเร็วของการขยายตัว
ของกระบวนการเคนสานุวัตร หากที่ปรึกษาเศรษฐกิจมาจากเทคโนแครต กระบวนการเคนสานุ
วัตรจะขยายตัวไดคอนขางรวดเร็ว เนื่องจากระบบราชการอเมริกันคุนเคยกับเศรษฐทรรศนแบบ
เคนส แตถา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจมาจากภาคธุรกิจเอกชน กระบวนการเคนสานุวัตรจะขยายตัวอยาง
เชื่องชา เนื่องจากกระบวนทัศนแบบเคนสไมสูมีอิทธิพลในหมูนักธุรกิจ สหรัฐอเมริกาเขาไป
ยึดครองเยอรมนีและญี่ปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แตเศรษฐทรรศนแบบเคนสไมสูมี
อิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายในประเทศทั้งสอง ทั้งนี้เนื่องจากผูคนที่รัฐบาลอเมริกัน
สงไป ‘ปกครอง’ ประเทศทัง้ สองตําแหนงสําคัญ ๆ มาจากภาคธุรกิจเอกชนนั่นเอง
กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวสูโลกที่สาม มิใชดวยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
เท า นั้ น หากยัง เป น เพราะอิท ธิ พ ลของสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรการพัฒ นา (Development
Economics)ดวย ภายหลัง Keynesian Revolution จวบจนทศวรรษ 2510 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
การพัฒนามีพื้นฐานจากกระบวนทัศนแบบเคนส เริ่มตนดวยทฤษฎีที่เรียกวา Harrod – Domar
Model รวมตลอดจนบทวิเคราะหวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สมดุล(Balanced Growth) ซึง่ นําเสนอโดยแรกนาร เนิรกเซ (Ragnar Nurkse) หรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) ซึ่งนําเสนอโดยอัลเบิรต เฮิรชแมน
(Albert O. Hirschman) ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเหลานี้ลวนแลวแตใหความสําคัญแกบทบาท
ของรัฐในการวางแผนพัฒนาและการลงทุนสรางโครงขายพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure)
อิทธิพลของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกอนทศวรรษ 2520 จึงมีนัยเกี่ยวพันกับกระบวนทัศนแบบ
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เคนส มิ ไ ยต อ งกล า วว า บรรดาเทคโนแครตในโลกที่ ส ามจํ านวนมากได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
เศรษฐทรรศนแบบเคนสจากการศึกษาเศรษฐศาสตรในประเทศตะวันตกดวย
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ กระบวนการเคนสานุวัตรมิไดปกแผในโลกที่หนึ่ง
เทานัน้ หากยังขยายครอบคลุมโลกที่สามจํานวนมากดวย ทั้งหมดนี้ก็คือ กระบวนการโลกานุวัตร
ของเศรษฐทรรศนแบบเคนสนั่นเอง

