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Keynesian Consensus (4)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเติบโตของกระบวนการเคนสานุวัตร (Keynesianization) กอใหเกิดการตก
ผลึกของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส จนกลายเปน Keynesian Consensus ซึ่งอาจแปล
วา “ฉันทามติวาดวยนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส”
อะไรคือ Keynesian Consensus
สาระสําคัญของ Keynesian Consensus มีอยูอยางนอย 9 ประการ คือ
ประการแรก Keynesian Consensus ใหความสําคัญแกบทบาทของรัฐ
ในดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก
ความลมเหลวของกลไกราคาในการแกปญหาเงินเฟอ เงินฝด และการวางงาน ในเวลาตอมา
Keynesian Consensus ไดขยายการใหความสําคัญแกบทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกอใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Keynesian Consensus จึงถูกกลาวหาวา
สนับสนุนใหมี Big Government หรืออีกนัยหนึ่ง สงเสริมใหภาครัฐบาลมีขนาดใหญขึ้น ดวยเหตุ
ดังนี้ เศรษฐทรรศนแบบเคนสจึงถูกตีตราวาเปนพวก ‘รัฐนิยม’(Statism)
ประการที่สอง Keynesian Consensus มิไดตองการใหการวางแผนจากรัฐบาล
กลาง(Central Planning)เขาไปแทนทีก่ ลไกราคาในการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ใน ‘รัฐ
แบบเคนส’(Keynesian State) กลไกราคายังคงมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร เพียงแต
เศรษฐทรรศน แ บบเคนส ไ ม เ ชื่ อ ถื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกราคาในการรั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได พัฒนาการของเศรษฐศาสตรแบบเคนสกอใหเกิดการวางแผน
แบบชี้นํา(Indicative Planning) ซึ่งแตกตางจากระบบการวางแผนชนิดบังคับ (Imperative
Planning) ดังทีใ่ ชกนั ในประเทศคอมมิวนิสต ภายใตระบบการวางแผนแบบชี้นํา รัฐเพียงแตชี้นํา
ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยที่รัฐลงทุนสรางโครงขายพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(Infrastructure) พรอมทั้งกําหนดนโยบายไปในทิศทางที่กําหนด แลวปลอยใหเอกชนเปนฝาย
ตัดสินใจลงทุน ระบบการวางแผนแบบชี้นํ าจึงเปนกลไกการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
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เป น ทางสายกลาง ซึ่ ง อยู ร ะหว า งกลไกราคากับระบบการวางแผนแบบบังคับ อิทธิพลของ
เศรษฐทรรศนแบบเคนสไมเพียงแตทํ าใหประเทศตางๆในยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ยอมรับระบบการวางแผนแบบชี้นําเทานั้น หากทวาระบบนี้ยัง
แพรระบาดไปสู โ ลกที่ ส ามอี ก ดว ย พัฒ นาการของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในเวลาตอมา
กําหนดแนวทางการชี้นําอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรกวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
สมดุ ล (Balanced Growth) แนวทางที่ ส องว า ดว ยยุ ท ธศาสตรการพั ฒนาแบบไมสมดุ ล
(Unbalanced Growth)
ประการที่สาม Keynesian Consensus กําหนดใหการจางงานเต็มอัตรา
(Full Employment)เปนเปาหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การแกปญหาการวางงาน
ถือเปนหนาที่พื้นฐานของรัฐบาล หากประชาชนที่อยูในวัยทํ างานมีงานทําทุกคน ยอมมีหลัก
ประกันขั้นตํ่าวา ประชาชนจะมีมาตรฐานการครองชีพพนจากระดับพอประทังชีวิต และปญหา
ความยากจนไดรับการเยียวยาในระดับหนึ่ง นอกจากหนาที่ในการแกปญหาความยากจนแลว
รัฐยังมีหนาที่จัดสรรสวัสดิการใหแกคนวางงานและคนยากจน Keynesian Consensus มีความ
เชื่อวา ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (economic egalitarianism) มิไดขัดขวางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ตรงกันขามกลับเกื้อกูลการจําเริญทางเศรษฐกิจ สภาวการณที่ระบบเศรษฐกิจ
มีการจางงานเต็มอัตราเกื้อกูลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) เมื่อ
ประชาชนในวัยทํางานมีงานทําทุกคน ยอมมีหลักประกันในดานความมั่นคงดานอาหาร (food
security) อยางนอยที่สุดมีอาหารสํ าหรับการประทังชีวิต มีรายไดพอเพียงในการแสวงหาสิ่ง
พื้นฐาน (Basic Needs) และสามารถไดมาซึ่งบริการการศึกษาและบริการสุขภาพอนามัย ซึ่ง
ลวนแลวแตเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ Keynesian Consensus ใหความสําคัญแกเปาหมาย
การจางงานเต็มอัตราเหนือกวาเปาหมายเสถียรภาพราคา (Price Stability) กระนั้นก็ตาม
เศรษฐศาสตรแบบเคนสตระหนักดีถึงมหันตภัยอันเกิดจากภาวะเงินเฟอและเงินฝด เพียงแตจัด
ลําดับความสําคัญรองจากเปนหมายการจางงานเต็มอัตรา
ประการที่สี่ Keynesian Consensus ถือวา งบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือ
ของนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค ดั ง นั้ น จึ ง มิ ไ ด ยึ ด ถื อ ความสมดุ ล ของงบประมาณเปนสรณะ
งบประมาณแผนดินจะมีลักษณะเชนไรก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาเศรษฐกิจที่ตองแกไข ในยามที่มี
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าและการวางงานอยูในระดับสูง รัฐบาลอาจตองใชนโยบายงบประมาณ
ขาดดุล ในกรณีตรงกันขาม หากระบบเศรษฐกิจเผชิญกับปญหาเงินเฟอ รัฐบาลอาจตองใช
นโยบายงบประมาณเกินดุล
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ประการที่หา Keynesian Consensus มีความเชื่อวา การลงทุนเปนปจจัย
สํ าคัญที่กํ าหนดการออม เมื่อการลงทุนขยายตัว การลงทุนใหมยอมนํามาซึ่งโรงงานใหมและ
เครื่องจักรใหม โรงงานและเครื่องจักรใหมยอมเปนผลผลิตของเทคโนโลยีใหม ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีที่ฝงตัวอยูในโรงงานและเครื่องจักรใหม (embodied technology) ยอมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการผลิต ผลก็คือ ผลผลิตและรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจนํา
มาซึ่งเงินออม ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาคครัวเรือน ความสัมพันธระหวางการลงทุนกับการ
ออมเปนความสัมพันธในลักษณะที่การลงทุนเปนเหตุ และการออมเปนผล บทวิเคราะหของ
สํ านั ก เคนส ใ นประเด็ น นี้ แ ตกต า งจากสํ านั ก เศรษฐศาสตร ค ลาสสิ ก และนี โ อคลาสสิ ก ในขั้ น
รากฐาน เพราะสํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกเชื่อวา การออมเปนเงื่อนไขอันจําเปนของการ
ลงทุน จะมีการลงทุนไดจะตองมีการออมเสียกอน เมื่อหนวยเศรษฐกิจพากันประหยัดมัธยัสถ
จนมีเงินออมเพิ่มขึ้น การออมที่มีมากขึ้นยอมทํ าใหอัตราดอกเบี้ยลดลง การลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยชวยลดตนทุนของทุน (cost of capital) อันทําใหสงิ่ จูงใจในการลงทุนมีมากขึ้น ความ
สัมพันธระหวางการลงทุนกับการออมในทัศนะของสํ านักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกเปนความ
สัมพันธในลักษณะที่การออมเปนเหตุ และการลงทุนเปนผล สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกจึง
เนนการสงเสริมการออม ในขณะที่สํานักเคนสเนนการสงเสริมการลงทุน ความแตกตางระหวาง
บทวิเคราะหทั้งสองนี้มีพื้นฐานมาจากความแตกตางที่วา สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกเนน
การวิเคราะหผลทางดานราคา (Price Effect) ในขณะที่สํานักเคนสเนนการวิเคราะหผลทางดาน
เงินได (Income Effect)
ประการที่หก Keynesian Consensus ใหความสําคัญแกนโยบายการจัดการ
อุปสงค(Demand Management Policy)ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปาหมายของ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ก็คือ การจัดการใหอุปสงคมวลรวมอยูในระดับที่จะกอใหเกิดการจาง
งานเต็มอัตรา ทั้งนี้จะตองมีศิลปะในการประสานการใชเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือทาง
การคลังอยางเหมาะเจาะ แม Keynesian Consensus มิไดดูเบาเครื่องมือทางการเงิน แตเชื่อวา
เครื่องมือทางการคลังมีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาเครื่องมือทาง
การเงิน ดวยเหตุดังนี้ Keynesian Consensus จึงยึดถือลัทธิการคลังนิยม (Fiscalism)
ประการที่เจ็ด Keynesian Consensus เชิดชูระบอบประชาธิปไตยสังคม
(Social Democracy) ไมจาเพาะแต
ํ
การเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการกําหนด
บทบาทของรัฐในฐานะผูจัดสรรสวัสดิการสังคมเทานั้น หากทวายังใหความสําคัญแกสิทธิแรงงาน
และการรวมกลุมเปนสหภาพแรงงานอีกดวย Keynesian Consensus มีความเชื่อวา หากผูใช
แรงงานไดรับคาจางในอัตราสูง อุปสงคมวลรวมจะขยายตัวจากการใชจายของผูใชแรงงาน
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อันนํามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่ผูใชแรงงานมีรายไดพนไปจากระดับความ
ยากจน ย อ มเกื้ อ กู ล ต อ การมี สุ ข ภาพอนามั ย ดี และสามารถพั ฒ นาทั ก ษะในการงานให มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น การยอมรับสิทธิแรงงานและการสงเสริมใหมีการรวมกลุมเปนสหภาพแรงงาน
เกื้อกูลใหมีเสถียรภาพทางอุตสาหกรรม (industrial stability) และสงเสริมใหประสิทธิภาพการ
ผลิตเพิ่มขึ้น
ประการที่แปด Keynesian Consensus เชิดชูยทุ ธศาสตรการพัฒนาแบบปด
(Inward Orientation) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโลกที่สาม เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ Keynesian
Consensus กํ าหนดใหการจางงานเต็มอัตราเปนเปนเปาหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) สรางปญหาในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวายุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด สําหรับประเทศที่พึ่งพิง
โภคภัณฑขั้นปฐม(primary product)เปนสินคาออกสําคัญ ซึ่งสวนใหญเปนประเทศในโลกที่สาม
ยิ่งมีความจําเปนในการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด เนื่องจากราคาโภคภัณฑขั้นปฐม
ในตลาดโลกแกว ง ไกวอย า งมาก อัน เปนเหตุใหรายไดจากการสงออกไรเสถียรภาพ การชู
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปดไดรับการหนุนเนื่องจากผลการศึกษาของราอูล พรีบิช (Raul
Prebisch) และแฮนส ซิงเกอร (Hans W. Singer) ทีพ่ บวา ราคาสินคาขั้นปฐมมีแนวโนมตกตํ่า
ลงเมื่อเทียบกับราคาสินคาหัตถอุตสาหกรรม อันรูจักกันในนาม Prebisch - Singer Terms - of Trade Hypothesis ดวยเหตุที่ชูยทุ ธศาสตรการพัฒนาแบบปดนี้เอง Keynesian Consensus
จึ ง เลื อ กยุ ท ธศาสตร การพัฒ นาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution
Industrialization) ซึง่ มีนยั เกีย่ วกับการพึง่ ตนเอง แทนการพึ่งสินคาเขา ทั้งนี้ดวยการใชมาตรการ
การปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อพัฒนาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) กอนที่จะสงออกเพื่อแขงขันในตลาดโลก การเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
เปดโดยทันทีในทศวรรษ 2490 หรือทศวรรษ 2500 จะทําใหประเทศในโลกที่สามมิอาจพัฒนา
อุตสาหกรรมของตนเองได เนื่องจากมิอาจแขงขันกับสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศที่พัฒนา
แลว บรรดานักเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการ
นําเขาในทศวรรษ 2490 สวนใหญเห็นวา ยุทธศาสตรดังกลาวนี้เปนเพียงยุทธศาสตรในชวงการ
เปลี่ยนผาน (Transitional Period) เพื่อใหโลกที่สามมีโอกาสปรับโครงสรางการผลิตใหเขมแข็ง
เสียกอน
ประการที่เกา Keynesian Consensus นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
ทวิ ลั ก ษณ (Dualistic Development) เพื่ อ แก ป  ญ หาการว า งงานแฝง (Disguised
Unemployment) ในประเทศดอยพัฒนา ประเทศในโลกที่สามมิไดมีปญหาการวางงานที่เปดเผย
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(Open Unemployment)ดุจดังประเทศที่พัฒนาแลว นโยบายการจัดการอุปสงครวมตลอดจนการ
จายเงินสงเคราะหการวางงาน (Unemployment Compensation) มิอาจใชไดในประเทศดอย
พัฒนา ภายหลังจากที่โจน โรบินสัน (Joan Robinson) นําเสนอแนวความคิดวาดวยการวางงาน
แฝง อารเธอร หลุยส (W. A. Lewis) ก็นาเสนอแบบจํ
ํ
าลองการพัฒนาแบบทวิลักษณเพื่อแก
ปญหานี้ อยางไรก็ตาม พัฒนาการของเศรษฐศาสตรการพัฒนาในเวลาตอมาไดเปลี่ยนจุดเนน
ของยุทธศาสตรการพัฒนา จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสรางงาน มาเนนการแกปญหา
ความยากจนและการจัดสรรสิ่งจําเปนพื้นฐาน (Basic Needs) ซึง่ ผลงานพื้นฐานเปนของดัดลีย
เซียรส (Dudley Seers) และพอล สตรีตเตน (Paul Streeten) ทัง้ แบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทวิลักษณและแบบจํ าลองสิ่งจํ าเปนพื้นฐาน มีอิทธิพลตอการพัฒนาของโลกที่สามในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แบบจําลองทั้งสองสอดคลองกับปรัชญาพื้นฐานของเศรษฐศาสตร
แบบเคนสในขอที่เนนบทบาทของรัฐ
Keynesian Consensus มีพื้นฐานมาจากเศรษฐศาสตรแบบเคนส แตมิอาจ
กลาวอางไดวา แนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เรียกวา Keynesian Consensus นี้ทั้งหมดเปน
ความคิดของเคนส ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐศาสตรแบบเคนสมีพัฒนาการที่เบี่ยงเบนไปจากแนว
ความคิดพื้นฐานดั้งเดิมของเคนสนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง American Keynesianism ดวย
อิทธิพลของ American Keynesianism เปาหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเริ่ม
แปรเปลีย่ นไปในปลายทศวรรษ 2500 การเติบโตทางเศรษฐกิจเขามาแทนที่เปาหมายการจางงาน
เต็มอัตรา นับเปนการเปลี่ยนแปลงที่เบี่ยงเบนจากหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรแบบเคนส
ดั้งเดิม

