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จุดจบของ Keynesian Consensus
รังสรรค ธนะพร
พันธุ
Keynesian Consensus ทรงอิทธิพลในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ในระบบทุนทุนนิยมโลก ทั้งโลกที่หนึ่งและโลกที่สาม ตลอดระยะเวลาประมาณ 25 ปหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง นักเศรษฐศาสตรบางคนถือเอาป 2514 อันเปนปที่ระบบเบรตตันวูดส
(Bretton Woods System)ลมสลาย เปนจุดจบของ Keynesian Consensus บางคนถือเอาป
2516 อันเปนปที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกเปนปที่ปดมาน Keynesian Consensus
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจารึกวา ทศวรรษ 2490 และทศวรรษ 2500 เปน
ยุคทองของระบบทุนนิยม(The Golden Age of Capitalism) ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
สามารถเติบโตในอัตราคอนขางสูง สังคมเศรษฐกิจโลกคอนขางมีเสถียรภาพ การวางงานและ
เงินเฟออยูใ นระดับตํ่า ตลาดการเงินระหวางประเทศมีความผันผวนไมมาก และอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินตราสกุลหลักไมสูแปรปรวน ครั้นยางเขาสูทศวรรษ 2510 สภาวการณในระบบทุนนิยมโลก
แปรเปลี่ยนอยางสําคัญ ประเทศมหาอํานาจทั้งในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเผชิญปญหา
เงิ น เฟ อ ควบคู  กั บ ภาวะชะงั ก งั น ทางเศรษฐกิ จ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ในหมู  นั ก เศรษฐศาสตร ว  า
Stagflation ( = Stagnation + Inflation ) นอกจากนี้ ยังมีการเก็งกําไรซื้อขายเงินตราสกุลหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งดอลลารอเมริกัน จนตลาดการเงินระหวางประเทศเผชิญภาวะผันผวน ถึงขั้นที่
สหรัฐอเมริกาตองประกาศละทิ้งระบบเบรตตันวูดสในเดือนสิงหาคม 2514
เหตุใดยุคทองของระบบทุนนิยมจึงพบบทอวสานในทศวรรษ 2510 ?
อรรถาธิบ ายเกี่ย วกับปรากฏการณ ดัง กลา วนี้อ าจจํ าแนกออกเปน 2 กลุ ม
อรรถาธิบายกลุมแรกโยนความผิดใหแกปจจัยสั่นคลอนจากภายนอกประเทศ (external shocks)
ไมวาจะเปนการลมสลายของระบบเบรตตันวูดส หรือวิกฤติการณนํ้ามัน ซึ่งผลักดันใหพลังงาน
มี ร าคาแพง อั น กระทบต อต น ทุ น การผลิตและแรงกดดั น ของภาวะเงิน เฟอ นัย แฝงเร นของ
อรรถาธิบายดังกลาวนี้ ก็คือ เมื่อปจจัยสั่นคลอนจากภายนอกประเทศมลายหายไป ยุคทองของ
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ระบบทุนนิยมจะสามารถฟนคืนกลับมาได ลําดับของเหตุการณในเวลาตอมาพิสูจนใหเห็นแลววา
ความขอนี้หาไดเปนจริงไม
อรรถาธิบายอีกกลุมหนึ่งเนนวา จุดจบของยุคทองแหงระบบทุนนิยมมิไดเปนเพียง
ปรากฏการณชั่วคราว หากแตเปนปญหาเชิงโครงสราง อันมีที่มาจากปญหาความขัดแยงและ
การประสานงานภายในระบบทุ น นิยมนั้นเอง โครงสรางทางสังคมของการสะสมทุน(social
structure of accumulation) มีบทบาทในการกํากับการประสานงานระหวางหนวยเศรษฐกิจและ
ลดทอนปญหาความขัดแยงภายในระบบทุนนิยม โครงสรางทางสังคมของการสะสมทุนดังกลาวนี้
มีองคประกอบสําคัญอยางนอย 4 สวน สวนแรกไดแก ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่ง
กําหนดกติกาที่ภาคีระบบทุนนิยมโลกตองปฏิบัติ สวนที่สองไดแก แนวทางการจัดการอุปสงค
มวลรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สวนที่สามไดแก การกําหนดความสัมพันธระหวาง
กลุม ทุนกับกลุมผูใชแรงงาน เพือ่ ลดทอนความขัดแยงภายในระบบ และสวนที่สี่ไดแก กลไกหรือ
กฎเกณฑในการประสานงาน (Rules of Coordination) ระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะ
เปนกลุมทุน กลุมผูใชแรงงาน และรัฐ กลไกราคานับเปนกลไกหลักในการประสานงาน กําไร
จากการประกอบการมีบทบาทสํ าคัญตอการสะสมทุนและการจัดสรรทุน และอัตราคาจางมี
บทบาทสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานและการจัดสรรแรงงาน ทายที่สุด กลไกของรัฐมีบทบาท
สําคัญในการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ
ในยามที่องคประกอบทั้งสี่ของโครงสรางทางสังคมของการสะสมทุนสามารถ
ทําหนาที่ชนิดสอดคลองตองกัน ระบบทุนนิยมยอมเติบโตในอัตราสูง ดังเชนที่เกิดขึ้นในทศวรรษ
2490 และทศวรรษ 2500 แตความสําเร็จในชวงเวลาดังกลาวนี้กลับทําลายระบบทุนนิยมเสียเอง
เนื่องจากปจจัยทางสถาบัน ซึ่งเกื้อกูลตอกลไกการทํ างานของระบบทุนนิยม ถูกบั่นทอนให
เสื่อมสภาพ
ในยุคสมั ย ที่ การว า งงานอยู ใ นระดับตํ่ าและประชาชนมี ค วามมั่ น คงทางด า น
รายได อันเกิดจากหลักประกันของรัฐสวัสดิการ เกิดปรากฏการณที่เรียกวา “การลดทอนกําไร”
(Profit Squeeze) การลดทอนกํ าไรสวนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นพื่อสราง
รัฐสวัสดิการ อีกสวนหนึ่งเกิดจากการเรียกรองขอขึ้นคาจางของผูใชแรงงาน สภาวะที่การวางงาน
อยูในระดับตํ่าเกื้อกูลตอการเรียกรองขอขึ้นคาจางมากกวาสภาวะที่การวางงานมาก นอกจากนี้
การรวมหัวกันของกลุมประเทศ OPEC ในการขึน้ ราคานํ้ามันดิบยิ่งซํ้าเติมการลดทอนกําไร กําไร
ที่ควรไดจากการประกอบการสวนหนึ่งถูกถายโอนไปเปนราคานํ้ามัน การที่กําไรถูกลดทอนยังผล
ใหการลงทุนตกตําลง
่
ซึ่งกอใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การเรียกรองขอ
ขึ้นคาจางและการขึ้นราคานํ้ามันดิบผลักดันใหเกิดภาวะเงินเฟออันเกิดจากสาเหตุทางดานอุปทาน
(supply inflation) ซึ่ ง ตอ งอาศัย การแกปญหาดวยนโยบายการจัดการอุปทาน (Supply
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Management Policy) เศรษฐศาสตร แบบเคนสมีคํ าตอบเกี่ยวกับนโยบายจัดการอุปสงค
(Demand Management Policy) แตไมมคี าตอบเกี
ํ
่ยวกับนโยบายการจัดการอุปทาน นับเปน
วิกฤติการณครั้งรายแรงของสํานักเคนส
เศรษฐศาสตรแบบเคนสถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อใหอรรถาธิบายและใหขอเสนอแนะ
ทางนโยบายในการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (The Great Depression) ตลอดชวง
เวลาประมาณ 25 ปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อระบบทุนนิยมโลกอยูในยุคทองทางเศรษฐกิจ
กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวอยางตอเนื่อง และ Keynesian Consensus กอหนอหยั่งราก
ในประเทศตางๆ แตเศรษฐศาสตรแบบเคนสไมสามารถใหคําตอบเกี่ยวกับภาวะ Stagflation
ซึง่ กอตัวตั้งแตประมาณป 2511 และถูกซํ้าเติมดวยการลมสลายของระบบเบรตตันวูดสในป 2514
และวิกฤติการณนํ้ามันป 2516 – 2517 Keynesian Consensus ถูกสั่นคลอนจนเสื่อมอิทธิพล
ในที่สุด
เศรษฐศาสตร แ บบเคนส เ สื่ อ มอิ ท ธิ พ ลทั้ ง ในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจและในวงวิชาการ ภายหลัง Keynesian Revolution สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก
ถูกขับเขาสูมุมอับ แมแตผูนํ าสํ านักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนมิลตัน ฟรีดแมน (Milton
Friedman)ยังตองยอมรับความมีอิทธิพลของสํานักเคนส ในป 2509 ฟรีดแมนเปลงอมตพจนวา
‘We are all Keynesian now’ โดยทีป่ ระโยคเดียวกันนี้หลุดจากประธานาธิบดีริชารด นิกสันในป
2515 ดวย แตอหังการของสํานักเคนสทําใหบรรดาสาวกของสํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก
เพี ย รพั ฒ นาทฤษฎี เ พื่ อ ตอบโต เ ศรษฐศาสตร แ บบเคนส เริ่ม ตน ดว ยการฟ น คืน อิท ธิพลของ
แนวความคิดการเงินนิยม (Monetarism) โดยมิลตัน ฟรีดแมนในป 2511 ตามมาดวยการพัฒนา
แนวความคิดวาดวยการคาดการณที่สมเหตุสมผล (Rational Expectation) ในทศวรรษ 2510
โดยโรเบิรต ลูคัส (Robert Lucas) แหงมหาวิทยาลัยชิคาโก (ซึ่งตอมาไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร)และโธมัส ซารเยนต (Thomas Sargent) แหงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา จนกอเกิด
สํานักคลาสสิกใหม(New Classical Macroeconomics)
สํานักเคนสตอ งถอยรน ทั้งแนวรบดานนโยบายและแนวรบดานวิชาการ ภายใน
สํานักเคนสเองก็มพี ฒ
ั นาการในทางที่เกิดความแตกแยกทางความคิด
สิง่ ทีเ่ รียกวา “เศรษฐศาสตรแบบเคนส” นั้น ในทัศนะของสาวกดั้งเดิมของเคนส
จํานวนมาก เบี่ยงเบนไปจากแนวความคิดพื้นฐานของจอหน เมยนารด เคนส ‘เศรษฐศาสตร
แบบเคนสแบบอเมริกัน’ (American Keynesianism) มีการพัฒนาไปในแนวทางประนีประนอม
กับสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก กลาวคือ กลับไปยึดถือลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ เพียงแตมีการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือของรัฐในการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรชั้นสูง ‘เศรษฐศาสตรแบบเคนส’ ดังกลาวนี้เรียกกัน
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วา Neoclassical Synthesis Keynesianism โดยที่โจน โรบินสัน(Joan Robinson)สาวกคนสนิท
ของเคนสตั้งชื่อวา Bastard Keynesianism ซึง่ อาจแปลวา ลัทธิเคนสแบบจัณฑาล ผูนําสํานัก
เคนส ส  ว นใหญ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าล ว นแล ว แต เ ลื อ กแนวทาง Neoclassical Synthesis
Keynesianism ไมวาจะเปนศาสตราจารยพอล แซมมวลสัน (Paul Samuelson) แหง M.I.T หรือ
ศาสตราจารยเจมส โทบิน (James Tobin) แหงมหาวิทยาลัยเยล มีเพียงสวนนอยที่เรียกรอง
ใหกลับไปยึดแนวความคิดพื้นฐานของเคนสดังที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง The General Theory
(1936) ในจํานวนนี้ ประกอบดวยศาสตราจารยซิดนีย ไวนทรอป (Sidney Weintraub) แหง
มหาวิทยาลัยเพ็นนซิลวาเนียและศาสตราจารยพอล เดวิดสัน (Paul Davidson)แหงมหาวิทยาลัย
เทนเนสซี
บรรดาสาวกของเคนสที่ไมพอใจพัฒนาการของ Neoclassical Synthesis
Keynesianism พากันเรียกรองใหกลับคืนสู ‘รากเหงา’ ของเคนส และรวมกันจัดตั้งสํานัก
เศรษฐศาสตรยุคหลังเคนส หรือ Post – Keynesianism
ดวยเหตุดงั นี้ นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2500 เปนตนมา มีสงครามกระบวนทัศน
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรอยางนอย 2 ระดับ ระดับหนึ่งเปนการรณยุทธระหวางสํานักเคนสกับ
สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก อีกระดับหนึ่งเปนการราวีระหวาง Neoclassical Synthesis
Keynesianism กับ Post – Keynesianism โดยทีก่ ารปะทะที่สําคัญไดแก วิวาทะวาดวยทฤษฎี
ทุน(Capital Theory)
New Classical Macroeconomics นําเสนอเศรษฐทรรศนที่วา เศรษฐศาสตร
มหภาคจักตองพัฒนาบนพื้นฐานที่มั่นคงของเศรษฐศาสตรจุลภาค การพัฒนา Microeconomic
Foundation of Macroeconomics จึงเปนเรื่องสําคัญ หากยอมรับหลักการดังกลาวนี้ ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรมหภาคจักตองยึดถือสมมติฐานสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก
กลไกตลาดสามารถ ‘เกลี่ย’ ใหตลาดอยูในภาวะสมดุลไดเสมอ และประการที่สอง หนวย
เศรษฐกิจทั้งปวงลวนตองการสภาวะที่เรียกวา อุตมภาพ (optimization) นัยสํ าคัญของบท
วิเคราะหนี้ก็คือ กลไกราคาสามารถกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ
การเติบโตของ New Classical Macroeconomics ในทศวรรษ 2510 นําไปสูการพัฒนา Real
Business Cycle Theory ในทศวรรษ 2520 โดยหวังที่จะ ‘อัด’ ใหสํานักเคนสจนมุม
แตสํานักเคนสสาขาสหรัฐอเมริกา หรืออีกนัยหนึ่ง Neoclassical Synthesis
Keynesianism พั ฒ นาทฤษฎี เ ศรษฐศาสตรม หภาคเพื่ อ ตอบโต New Classical
Macroeconomics จนกอเกิดสํานัก New Keynesian Economics ในทศวรรษ 2520
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ในทามกลางการทําสงครามกระบวนทัศนนับตั้งแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา
Keynesian Consensus เสื่อมอิทธิพลลงตามลํ าดับ ประเทศอุตสาหกรรมเผชิญภาวะการ
วางงานและภาวะเงินเฟอที่รุนแรงพรอมๆกัน ภาระทางการคลังของรัฐสวัสดิการหนักอึ้ง จน
หลายประเทศมิอาจแบกรับตอไปได นานาประเทศเริ่มละทิ้ง Keynesian Consensus แมใน
สหราชอาณาจักรอันเปนบานเกิดของสํานักเคนส Keynesian Consensus ก็พบบทอวสาน
เมื่อนายเจมส คาลลาฮาน (James Callaghan) นายกรัฐมนตรีแหงพรรคกรรมกรกลาวในป 2519
วา รัฐบาลมิอาจอัดฉีดเงินเพื่อใหระบบเศรษฐกิจหลุดจากวังวนของภาวะถดถอยตอไปได เพราะ
คราใดทีร่ ฐั บาลอัดฉีดเงินเพื่อแกปญหาการวางงาน ภาวะเงินเฟอจะทะยานขึ้นครานั้น
กระแสเคนสานุวัตรและอิทธิพลของ Keynesian Consensus เติบใหญใน
ทศวรรษ 2490 และทศวรรษ 2500 ในขณะที่บรรยากาศการเมืองโลกเคลื่อนไปทางซาย พรรค
ฝายซายยึดกุมอํ านาจรัฐในยุโรปตะวันตก พรรรคเดโมแครตยึดอํ านาจการปกครองในสหรัฐ
อเมริกา รายจายดานสวัสดิการสังคมขยายตัวในประเทศมหาอํานาจทั้งสองฟากฝงของลุมสมุทร
แอตแลนติก วิกฤติการณเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2510 ไมเพียงแตจะนําไปสูบท
อวสานของ Keynesian Consensus เทานัน้ หากยังนําไปสูจุดจบของฝายซายในทางการเมือง
อีกดวย ชัยชนะของพรรคอนุรักษนิยมภายใตการนําของนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret
Thatcher)ในสหราชอาณาจักรป 2522 และชัยชนะของพรรครีปบลิกันภายใตการนําของนาย
โรนัลด เรแกน (Ronald Reagan) ในสหรัฐอเมริกาป 2523 นับเปนการตอกตะปูปดฝาโลง
Keynesian Consensus
ระบบทุนนิยมโลกนับแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เปนยุคของระบบทุนนิยม
แบบอนุรักษ (Conservative Capitalism) ยึดหลักการ Four - ations และเสริมสงอิทธิพลของ
Washington Consensus

