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Keynesian Consensus ทรงอิทธิพลในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
ในระบบทุนทุนนิยมโลก ทั้งโลกที่หนึ่งและโลกที่สาม ตลอดระยะเวลาประมาณ 25 ปหลัง 
สงครามโลกครั้งที่สอง นักเศรษฐศาสตรบางคนถือเอาป 2514 อันเปนปที่ระบบเบรตตันวูดส
(Bretton Woods System)ลมสลาย  เปนจุดจบของ Keynesian Consensus บางคนถือเอาป 
2516 อันเปนปที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกเปนปที่ปดมาน Keynesian Consensus

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจารึกวา ทศวรรษ 2490 และทศวรรษ 2500 เปน 
ยคุทองของระบบทุนนิยม(The Golden Age of Capitalism) ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ
สามารถเติบโตในอัตราคอนขางสูง สังคมเศรษฐกิจโลกคอนขางมีเสถียรภาพ การวางงานและ 
เงนิเฟออยูในระดับต่ํ า ตลาดการเงินระหวางประเทศมีความผันผวนไมมาก และอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินตราสกุลหลักไมสูแปรปรวน คร้ันยางเขาสูทศวรรษ 2510 สภาวการณในระบบทุนนิยมโลก 
แปรเปลี่ยนอยางสํ าคัญ ประเทศมหาอํ านาจทั้งในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเผชิญปญหา 
เงินเฟ อควบคู กับภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือที่ เ รียกกันในหมู นักเศรษฐศาสตรว า  
Stagflation ( = Stagnation + Inflation ) นอกจากนี ้ ยงัมีการเก็งกํ าไรซื้อขายเงินตราสกุลหลัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดอลลารอเมริกัน จนตลาดการเงินระหวางประเทศเผชิญภาวะผันผวน ถึงขั้นที่
สหรัฐอเมริกาตองประกาศละทิ้งระบบเบรตตันวูดสในเดือนสิงหาคม 2514

เหตใุดยคุทองของระบบทุนนิยมจึงพบบทอวสานในทศวรรษ 2510 ?

อรรถาธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณดังกลาวนี้อาจจํ าแนกออกเปน 2 กลุม 
อรรถาธบิายกลุมแรกโยนความผิดใหแกปจจัยสั่นคลอนจากภายนอกประเทศ (external shocks) 
ไมวาจะเปนการลมสลายของระบบเบรตตันวูดส หรือวิกฤติการณนํ้ ามัน ซึ่งผลักดันใหพลังงาน 
มีราคาแพง อันกระทบตอตนทุนการผลิตและแรงกดดันของภาวะเงินเฟอ นัยแฝงเรนของ
อรรถาธบิายดงักลาวนี้ ก็คือ เมื่อปจจัยสั่นคลอนจากภายนอกประเทศมลายหายไป ยุคทองของ
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ระบบทุนนิยมจะสามารถฟนคืนกลับมาได ลํ าดับของเหตุการณในเวลาตอมาพิสูจนใหเห็นแลววา 
ความขอนี้หาไดเปนจริงไม

อรรถาธบิายอกีกลุมหนึ่งเนนวา จุดจบของยุคทองแหงระบบทุนนิยมมิไดเปนเพียง
ปรากฏการณชั่วคราว หากแตเปนปญหาเชิงโครงสราง อันมีที่มาจากปญหาความขัดแยงและ 
การประสานงานภายในระบบทุนนิยมนั้นเอง โครงสรางทางสังคมของการสะสมทุน(social 
structure of accumulation) มบีทบาทในการก ํากับการประสานงานระหวางหนวยเศรษฐกิจและ
ลดทอนปญหาความขัดแยงภายในระบบทุนนิยม โครงสรางทางสังคมของการสะสมทุนดังกลาวนี้
มอีงคประกอบสํ าคัญอยางนอย 4 สวน สวนแรกไดแก ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่ง
กํ าหนดกติกาที่ภาคีระบบทุนนิยมโลกตองปฏิบัติ สวนที่สองไดแก แนวทางการจัดการอุปสงค 
มวลรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สวนที่สามไดแก การกํ าหนดความสัมพันธระหวาง
กลุมทุนกับกลุมผูใชแรงงาน เพือ่ลดทอนความขัดแยงภายในระบบ และสวนที่ส่ีไดแก กลไกหรือ 
กฎเกณฑในการประสานงาน (Rules of Coordination) ระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะ 
เปนกลุมทุน กลุมผูใชแรงงาน และรัฐ กลไกราคานับเปนกลไกหลักในการประสานงาน กํ าไร 
จากการประกอบการมีบทบาทสํ าคัญตอการสะสมทุนและการจัดสรรทุน และอัตราคาจางมี 
บทบาทส ําคญัตอแรงจูงใจในการทํ างานและการจัดสรรแรงงาน ทายที่สุด กลไกของรัฐมีบทบาท
สํ าคญัในการควบคุมและกํ ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ

ในยามที่องคประกอบทั้งสี่ของโครงสรางทางสังคมของการสะสมทุนสามารถ 
ท ําหนาที่ชนิดสอดคลองตองกัน ระบบทุนนิยมยอมเติบโตในอัตราสูง ดังเชนที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 
2490 และทศวรรษ 2500 แตความสํ าเร็จในชวงเวลาดังกลาวนี้กลับทํ าลายระบบทุนนิยมเสียเอง 
เนื่องจากปจจัยทางสถาบัน ซึ่งเกื้อกูลตอกลไกการทํ างานของระบบทุนนิยม ถูกบั่นทอนให 
เสื่อมสภาพ

ในยุคสมัยที่การวางงานอยู ในระดับต่ํ าและประชาชนมีความมั่นคงทางดาน 
รายได อันเกิดจากหลักประกันของรัฐสวสัดิการ เกิดปรากฏการณที่เรียกวา “การลดทอนกํ าไร” 
(Profit Squeeze) การลดทอนกํ าไรสวนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึนพื่อสราง 
รัฐสวสัดิการ อีกสวนหนึ่งเกิดจากการเรียกรองขอขึ้นคาจางของผูใชแรงงาน สภาวะที่การวางงาน 
อยูในระดับต่ํ าเกื้อกูลตอการเรียกรองขอขึ้นคาจางมากกวาสภาวะที่การวางงานมาก นอกจากนี้  
การรวมหัวกันของกลุมประเทศ OPEC ในการขึน้ราคานํ้ ามันดิบยิ่งซํ้ าเติมการลดทอนกํ าไร กํ าไร 
ที่ควรไดจากการประกอบการสวนหนึ่งถูกถายโอนไปเปนราคานํ้ ามัน การที่กํ าไรถูกลดทอนยังผล
ใหการลงทนุตกตํ ่าลง ซึ่งกอใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การเรียกรองขอ 
ข้ึนคาจางและการขึ้นราคานํ้ ามันดิบผลักดันใหเกิดภาวะเงินเฟออันเกิดจากสาเหตุทางดานอุปทาน
(supply inflation) ซึ่งตองอาศัยการแกปญหาดวยนโยบายการจัดการอุปทาน (Supply 



3

Management Policy) เศรษฐศาสตรแบบเคนสมีคํ าตอบเกี่ยวกับนโยบายจัดการอุปสงค
(Demand Management Policy) แตไมมคํี าตอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการอุปทาน นับเปน
วกิฤติการณคร้ังรายแรงของสํ านักเคนส

เศรษฐศาสตรแบบเคนสถือกํ าเนิดขึ้นมาเพื่อใหอรรถาธิบายและใหขอเสนอแนะ 
ทางนโยบายในการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญ (The Great Depression) ตลอดชวง
เวลาประมาณ 25 ปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อระบบทุนนิยมโลกอยูในยุคทองทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวอยางตอเนื่อง และ Keynesian Consensus กอหนอหยั่งราก 
ในประเทศตางๆ แตเศรษฐศาสตรแบบเคนสไมสามารถใหคํ าตอบเกี่ยวกับภาวะ Stagflation  
ซึง่กอตัวตั้งแตประมาณป 2511 และถูกซํ้ าเติมดวยการลมสลายของระบบเบรตตันวูดสในป 2514  
และวิกฤติการณนํ้ ามันป 2516 – 2517 Keynesian Consensus ถกูสั่นคลอนจนเสื่อมอิทธิพล 
ในที่สุด

เศรษฐศาสตร แบบเคนสเสื่อมอิทธิพลทั้งในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจและในวงวิชาการ ภายหลัง Keynesian Revolution  สํ านักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก 
ถูกขับเขาสูมุมอับ แมแตผูนํ าสํ านักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนมิลตัน ฟรีดแมน (Milton 
Friedman)ยงัตองยอมรับความมีอิทธิพลของสํ านักเคนส ในป 2509 ฟรีดแมนเปลงอมตพจนวา
‘We are all Keynesian now’ โดยทีป่ระโยคเดียวกันนี้หลุดจากประธานาธิบดีริชารด นิกสันในป 
2515 ดวย แตอหังการของสํ านักเคนสทํ าใหบรรดาสาวกของสํ านักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก 
เพียรพัฒนาทฤษฎีเพื่อตอบโตเศรษฐศาสตรแบบเคนส เร่ิมตนดวยการฟ นคืนอิทธิพลของ 
แนวความคิดการเงินนิยม (Monetarism) โดยมลิตัน ฟรีดแมนในป 2511 ตามมาดวยการพัฒนา
แนวความคิดวาดวยการคาดการณที่สมเหตุสมผล (Rational Expectation) ในทศวรรษ 2510  
โดยโรเบิรต ลูคัส (Robert Lucas) แหงมหาวทิยาลัยชิคาโก (ซึ่งตอมาไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร)และโธมัส ซารเยนต (Thomas Sargent) แหงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา จนกอเกิด
สํ านักคลาสสิกใหม(New Classical Macroeconomics)

สํ านักเคนสตองถอยรน ทั้งแนวรบดานนโยบายและแนวรบดานวิชาการ ภายใน 
สํ านักเคนสเองกม็พีฒันาการในทางที่เกิดความแตกแยกทางความคิด

ส่ิงทีเ่รียกวา “เศรษฐศาสตรแบบเคนส” นั้น ในทัศนะของสาวกดั้งเดิมของเคนส
จํ านวนมาก เบี่ยงเบนไปจากแนวความคิดพื้นฐานของจอหน เมยนารด เคนส ‘เศรษฐศาสตร 
แบบเคนสแบบอเมริกัน’ (American Keynesianism) มกีารพฒันาไปในแนวทางประนีประนอม 
กับสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก กลาวคือ กลับไปยึดถือลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกจิ เพียงแตมีการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือของรัฐในการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยใชแบบจํ าลองคณิตศาสตรชั้นสูง ‘เศรษฐศาสตรแบบเคนส’ ดังกลาวนี้เรียกกัน
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วา Neoclassical Synthesis Keynesianism โดยที่โจน โรบินสัน(Joan Robinson)สาวกคนสนิท
ของเคนสต้ังชื่อวา Bastard Keynesianism ซึง่อาจแปลวา ลัทธิเคนสแบบจัณฑาล ผูนํ าสํ านัก
เคนสส วนใหญในสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตเลือกแนวทาง Neoclassical Synthesis 
Keynesianism ไมวาจะเปนศาสตราจารยพอล แซมมวลสัน (Paul Samuelson) แหง M.I.T หรือ
ศาสตราจารยเจมส โทบิน (James Tobin) แหงมหาวิทยาลัยเยล มเีพยีงสวนนอยที่เรียกรอง 
ใหกลับไปยึดแนวความคิดพื้นฐานของเคนสดังที่ปรากฏในหนังสือเร่ือง The General Theory
(1936) ในจ ํานวนนี้ ประกอบดวยศาสตราจารยซิดนีย ไวนทรอป (Sidney Weintraub) แหง
มหาวิทยาลัยเพน็นซิลวาเนียและศาสตราจารยพอล เดวิดสัน (Paul Davidson)แหงมหาวิทยาลัย
เทนเนสซี

บรรดาสาวกของเคนสที่ไมพอใจพัฒนาการของ Neoclassical Synthesis 
Keynesianism พากันเรียกรองใหกลับคืนสู ‘รากเหงา’ ของเคนส และรวมกันจัดตั้งสํ านัก 
เศรษฐศาสตรยุคหลังเคนส  หรือ Post – Keynesianism

ดวยเหตดัุงนี้ นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2500 เปนตนมา มีสงครามกระบวนทัศน 
ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตรอยางนอย 2 ระดับ ระดับหนึ่งเปนการรณยุทธระหวางสํ านักเคนสกับ
สํ านักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก อีกระดับหนึ่งเปนการราวีระหวาง Neoclassical Synthesis
Keynesianism กับ Post – Keynesianism โดยทีก่ารปะทะที่สํ าคัญไดแก วิวาทะวาดวยทฤษฎี 
ทุน(Capital Theory)

New Classical Macroeconomics น ําเสนอเศรษฐทรรศนที่วา เศรษฐศาสตร 
มหภาคจกัตองพัฒนาบนพื้นฐานที่มั่นคงของเศรษฐศาสตรจุลภาค การพัฒนา Microeconomic 
Foundation of Macroeconomics จงึเปนเรื่องสํ าคัญ  หากยอมรบัหลักการดังกลาวนี้ ทฤษฎี 
เศรษฐศาสตรมหภาคจกัตองยึดถือสมมติฐานสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก  
กลไกตลาดสามารถ ‘เกลี่ย’ ใหตลาดอยูในภาวะสมดุลไดเสมอ  และประการที่สอง หนวย 
เศรษฐกิจทั้งปวงลวนตองการสภาวะที่เรียกวา อุตมภาพ (optimization) นัยสํ าคัญของบท
วิเคราะหนี้ก็คือ กลไกราคาสามารถกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ  
การเติบโตของ New Classical Macroeconomics ในทศวรรษ 2510 นํ าไปสูการพัฒนา Real 
Business Cycle Theory ในทศวรรษ 2520 โดยหวังที่จะ ‘อัด’ ใหสํ านักเคนสจนมุม

แตสํ านักเคนสสาขาสหรัฐอเมริกา หรืออีกนัยหนึ่ง Neoclassical Synthesis
Keynes ian ism พัฒนาทฤษฎี เศรษฐศาสตร มหภาคเพื่อตอบโต   New Classical
Macroeconomics จนกอเกิดสํ านัก New Keynesian Economics ในทศวรรษ 2520
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ในทามกลางการทํ าสงครามกระบวนทัศนนับต้ังแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา 
Keynesian Consensus เสื่อมอิทธิพลลงตามลํ าดับ ประเทศอุตสาหกรรมเผชิญภาวะการ 
วางงานและภาวะเงินเฟอที่รุนแรงพรอมๆกัน ภาระทางการคลังของรัฐสวัสดิการหนักอึ้ง จน 
หลายประเทศมิอาจแบกรับตอไปได นานาประเทศเริ่มละทิ้ง Keynesian Consensus แมใน 
สหราชอาณาจักรอันเปนบานเกิดของสํ านักเคนส  Keynesian Consensus ก็พบบทอวสาน  
เมื่อนายเจมส คาลลาฮาน (James Callaghan) นายกรัฐมนตรีแหงพรรคกรรมกรกลาวในป 2519 
วา รัฐบาลมอิาจอัดฉีดเงินเพื่อใหระบบเศรษฐกิจหลุดจากวังวนของภาวะถดถอยตอไปได เพราะ
คราใดทีรั่ฐบาลอดัฉดีเงินเพื่อแกปญหาการวางงาน   ภาวะเงินเฟอจะทะยานขึ้นครานั้น

กระแสเคนสานุวัตรและอิทธิพลของ Keynesian Consensus เติบใหญใน 
ทศวรรษ 2490 และทศวรรษ 2500 ในขณะที่บรรยากาศการเมืองโลกเคลื่อนไปทางซาย พรรค 
ฝายซายยึดกุมอํ านาจรัฐในยุโรปตะวันตก พรรรคเดโมแครตยึดอํ านาจการปกครองในสหรัฐ
อเมริกา รายจายดานสวัสดิการสังคมขยายตัวในประเทศมหาอํ านาจทั้งสองฟากฝงของลุมสมุทร
แอตแลนติก วิกฤติการณเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2510 ไมเพียงแตจะนํ าไปสูบท
อวสานของ Keynesian Consensus เทานัน้ หากยังนํ าไปสูจุดจบของฝายซายในทางการเมือง 
อีกดวย ชัยชนะของพรรคอนุรักษนิยมภายใตการนํ าของนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret 
Thatcher)ในสหราชอาณาจักรป 2522 และชัยชนะของพรรครีปบลิกันภายใตการนํ าของนาย 
โรนัลด เรแกน (Ronald Reagan) ในสหรฐัอเมริกาป 2523  นับเปนการตอกตะปูปดฝาโลง 
Keynesian Consensus

ระบบทุนนิยมโลกนับแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เปนยุคของระบบทุนนิยม 
แบบอนุรักษ (Conservative Capitalism) ยดึหลักการ Four - ations และเสริมสงอิทธิพลของ 
Washington Consensus
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