
พอล แซมมวลสัน กับตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตน

ศาสตราจารยพอล แอนโธนี แซมมวลสัน (Paul Anthony Smauelson, 1915- ) ได
รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2513 ตลอดชีวิตทางวิชาการอันยาวนาน แซมมวลสัน 
มีบทบาทในการผลิตงานวิชาการอันถือเปนงานบุกเบิกในสาขาตางๆของวิชาเศรษฐศาสตร ตั้งแต
เศรษฐศาสตรการคลังไปจนถึงเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ในบรรดางานวิชาการเหลานี้ ตํ ารา
เศรษฐศาสตรเบื้องตนนับเปนงานที่สรางผลกระทบอันกวางไกลและลุมลึก ไมแพงานวิชาการอื่นๆ

Economics : An Introductory Analysis ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 2491 
นบัจนถงึป 2541 ก็มีอายุ 50 ขวบป นับเปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก
ปจจบุนั ตลอดชวงเวลา 50 ขวบปเศษที่ผานมานี้ ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ขายไปแลวกวา 4 
ลานเลม โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติมและจัดพิมพใหมรวม 15 คร้ัง (รวมฉบับพิมพคร้ังแรกดวย)  
นบัตัง้แตฉบับการพิมพคร้ังที่ 12 ในป 2528 เปนตนมา ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส (William D. 
Nordhaus) แหงมหาวิทยาลัยเยล ปรากฏชื่อเปนผูรวมเขียน และบัดนี้มีผูแปลตํ าราเลมนี้ออกเปน
ภาษาตางๆ รวม 41 ภาษา ฉบับภาษาไทยแปลโดยศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค

ในทศวรรษ 2450 ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ใชเรียนใชสอนในมหาวิทยาลัย
อเมริกัน ที่สํ าคัญมีอยูเพียง 2 เลม เลมแรกก็คือ Principles of Economics (1911) ของแฟรงก  
ทอสซิก (Frank W. Taussig) เลมที่สองก็คือ Elementary Principles of Economics  (1911) ของ 
เออรวิง ฟลเชอร (Irving Fisher)

ในทศวรรษ 2460 เกือบไมมีผูเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนขึ้นใหม แมใน 
ทศวรรษตอมา จะมีตํ าราดังเชน Modern Economic Society (1931) ของ Sumner H. Slichter รวม
ตลอดจนการนํ าตํ าราเกามาแกไขเพิ่มเติมใหม ดังเชน Economic Principles : Problems and Policies 
(1921 ; 1936) ของ William H. Kiekhoffer และ Outlines of Economics (1893 ; 1938) ของ Richard 
T. Ely ต ําราเหลานี้มักมีเนื้อหาลาสมัย ตามไมทันความกาวหนาทางวิชาการ และบางเลมมิไดมีเนื้อ
หาที่เปนเศรษฐศาสตรวิเคราะห เลมที่มีเนื้อหาคอนขางทันสมัยไดแก Principles of Economics 
(1938) ของ F.B. Garver and Alvin Hansen

--------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2541
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การขาดแคลนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีเนื้อหาทันสมัยจึงเปนปญหาในการ
เรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2480 แซมมวลสันเลาวา เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง 
ส้ินสดุลง แซมมวลสันกลับจากการทํ างานรับใชชาติในหองทดลอง Radiation Lab คืนสู M.I.T. 
ในป 2488 วันหนึ่ง ราลฟ ฟรีแมน (Ralph Freeman) หวัหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ขอใหเขาเขียน
ต ําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนภายในกํ าหนดเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยในระหวางนั้นภาระงานสอน
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว ในเวลานั้น M.I.T. มีนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่ถูกบังคับใหเรียนวิชา 
เศรษฐศาสตรถึงปละ 800 คน แตไมมีตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 
ขอเสนอในการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนจึงเปนสิ่งทาทายสํ าหรับแซมมวลสัน ในเวลานั้น
แซมมวลสันกํ าลังแกไขวิทยานิพนธปริญญาเอกเพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ ซ่ึงตอมาก็คือ Foundations 
of Economic Analysis (1947) อันเปนหนังสือเศรษฐศาสตรที่ทรงอิทธิพลในยุคหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง

เมื่อแซมมวลสันตอบรับที่จะเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนนั้น เขาเปน 
Keynesian กลาวคือ ยอมรับแนวการวิเคราะหเศรษฐศาสตรมหภาคของจอหน เมยนารด เคนส 
(John Maynard Keynes, 1883-1946) ดงัที่ปรากฏใน The General Theory of Employment, Interest, 
and Money (1936) แลว ดังนั้น จึงเปนธรรมชาติที่แซมมวลสันจะตองนํ าเศรษฐศาสตรแบบเคนส 
(Keynesian Economics) มาเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของตํ ารา

แซมมวลสันสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2478 
และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2484 ชวงเวลาที่แซมมวลสันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฮารวารดนี้เอง เศรษฐศาสตรแบบเคนสกํ าลังลงเสาปกหลักที่นั่น มหาวิทยาลัยฮารวารด
เปนฐานที่มั่นของเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่สํ านักเคนสตองการโคน
สํ านกัเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิกในทางวิชาการ ปฏิกิริยาจากผูที่ยึดมั่นถือมั่นในความ
รูเศรษฐศาสตรดั้งเดิมจึงคอนขางรุนแรง ยิ่งเศรษฐทรรศนแบบเคนสสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไป 
ม ีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดวยแลว ยิ่งเปนการเปดชองใหมีการโจมตีวา สํ านัก
เคนสตองการโคนลมระบบทุนนิยม จนถึงกับมีการชกใตเข็มขัดวา Keynesianism มคีวามหมายเทา
กับ Marxism และ Communism การโจมตีในลักษณะนี้มีมากอนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแลว 
และทวีความรุนแรงภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อลัทธิแม็คคารธี (McCarthyism) ทรง 
อิทธพิลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2490 นักเศรษฐศาสตรที่ถือตนเปนสาวกของ
เคนสบางคนถูก ‘ตามลา’ และถูกกลาวหาวา ประกอบกิจการอัน ‘ไมเปนอเมริกัน’ (Un-american 
Activities)
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แซมมวลสันตระหนักดีถึงบรรยากาศการตอตานสํ านักเคนส ดวยเหตุดังนั้นจึงใช
ความระมัดระวังในการผนวกเศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาเปนสวนหนึ่งของตํ ารา ในเวลานั้น  
แซมมวลสันมิไดรับทราบวา มีคนเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนตามแนวทางของสํ านักเคนส 
อยูกอนแลว กวาจะไดเห็นตํ าราเลมนั้น ก็เปนเวลาที่ตํ าราที่เขาเขียนเสร็จเรียบรอยแลว

The Elements of Economics (1947) เปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมแรกที่เดิน
ตามแนวทางสํ านักเคนส ศาสตราจารยลอรี ทารชิส (Lorie Tarshis, 1911-1993) ผูเขียนตํ าราเลมนี้
เปนชาวคานาดา สํ าเร็จปริญญาตรีจาก University of Toronto ในป 2474 แลวไปศึกษาตอยัง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจจนจบปริญญาเอกในป 2482 ทารชิสเปนลูกศิษยของเคนสโดยตรง และไดรับ
คัดเลือกใหเขารวม Political Economy Club ของเคนสดวย เมื่อสํ าเร็จการศึกษา ทารชิสดํ ารง
ตํ าแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในป 2479 และมีบทบาทสํ าคัญในการเผยแพร 
เศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา หลังครามโลกครั้งที่สอง ทารชิสซายไปอยู Stanford 
University ในป 2489 จวบจนป 2514 จึงคืนสูคานาดาซึ่งเปนปตุภูมิมาตุคาม

ทารชิสเขียน The Elements of Economics (1947) หลังจากกลับจากปฏิบัติหนาที่
ในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีเจตนารมณจะเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส เขาเริ่มเขียนตํ ารา
เลมนี้ในฤดูหนาวป 2488/2489 และทํ าสัญญาการพิมพในฤดูใบไมผลิป 2489 เมื่อเขายายไปอยู
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สํ านักพิมพ Houghton-Mifflin เปนผูจัดพิมพ

The Elements of Economics (1947) มเีนื้อหาเศรษฐศาสตรมหภาคพอๆ กับ 
เศรษฐศาสตรจุลภาค สองภาคแรกวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาค ภาคที่สามวาดวยการเงินและ 
การธนาคาร และภาคที่ส่ีวาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนส ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ประสบ
ความส ําเรจ็ในการจํ านหนายในปแรก มหาวิทยาลัยตางๆพากันตอนรับตํ าราเลมนี้ เนื่องจากมีเนื้อหา
ทันสมัยและกาวตามความกาวหนาทางวิชาการ แซมมวลสันเองก็ยอมรับวาเปนตํ าราเศรษฐศาสตร
เบื้องตนที่ดีมาก และหากออกสูโลกวิชาการกอนหนานี้ แซมมวลสันอาจใชเวลาในการพัฒนา 
คณิตเศรษฐศาสตร (Mathematical Economics) แทนทีจ่ะใชเวลาไปในการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร
เบื้องตน

The Elements of Economics (1947) ขายดเีพยีงปแรก ในปตอมายอดขายตกตํ่ า 
เนือ่งจากมีการตอตานตํ าราเลมนี้อยางเปนขบวนการ มีทั้งโทรศัพทและใบปลิว กลาวหาวา ตํ าราเลม
นีเ้ผยแพรลัทธิคอมมวินสิม และมีขบวนการกดดันใหมหาวิทยาลัยตางๆ เลิกใชตํ าราเลมนี้

Economics : An Introductory Analysis (1948) ของแซมมวลสันออกตามหลัง  
The Elements of Economics (1947) ของทารชิสเพียงปเดียว เนื้อหาของตํ าราเรียงลํ าดับจาก 
เศรษฐศาสตรมหภาคไปสูเศรษฐศาสตรจุลภาค นับเปนการปฏิวัติการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร  
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อันเปนแบบอยางของตํ าราเศรษฐศาสตรเลมตอๆมา แซมมวลสันไมเพียงแตจะผนวกเศรษฐศาสตร
แบบเคนสเขาไปในตํ ารา และแยกแยะเนื้อหาสวนที่เปนเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคออกจาก
กนัโดยชดัเจนเทานั้น หากทวายังใชกราฟและสถิติประกอบอรรถาธิบายอยางชัดเจนอีกดวย กราฟ
หลายตอหลายรูปเปนผลผลิตของแซมมวลสันที่มีการใชตอมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เสน 450    C+O+G นบัเปนนวัตกรรมสํ าคัญที่เกิดจากมันสมองของแซมมวลสันโดยแท

Economics : An Introductory Analysis (1948) ถูกโจมตีจากขบวนการฝายขวา 
ดจุเดียวกับ The Elements of Economics (1947) แตแซมมวลสันเผชิญแรงกดดันไมมากเทาทารชิส 
เพราะแซมมวลสันตั้งการดเตรียมรับมือตั้งแตตน การเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรอยางเปนวิทยาศาสตร
ชวยบรรเทาแรงกดดันอันเปนการชวยดับไฟแตตนลม กระนั้นก็ตาม ศิษยเกาของ M.I.T. บางคน
พยายามเลนงานแซมมวลสันถึงขั้นที่จะเซ็นเซอรตนฉบับกอนการตีพิมพ จนศาสตราจารยคารล 
คอมปตัน (Karl Compton) ประธาน (อธิการบดี) M.I.T. ตองออกแถลงการณวา หากมีการเซ็นเซอร
งานวิชาการของอาจารย M.I.T. คอมปตนัจะลาออกจากตํ าแหนงประธาน
 Economics : An Introductory Analysis (1948) ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Economics
เฉยๆ ผานรอนผานหนาวมาเปนเวลา 50 ขวบป พัฒนาการของเนื้อหาตํ าราเลมนี้ยอมสะทอนใหเห็น
พฒันาการของวิชาเศรษฐศาสตรในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ แมวาแซมมวลสันจะกลาวในฉบับ
การตีพิมพแรกๆวา ตํ าราเลมนี้มิไดมีเปาประสงคที่จะสื่อความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรสํ านัก
หนึ่งสํ านักใดโดยเฉพาะ แตเปนที่ประจักษชัดวา เนื้อหาในสัดสวนสํ าคัญเปนแนวความคิดของ
สํ านักเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้ใหเห็นความลมเหลวของกลไกตลาดในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ความจํ าเปนที่รัฐบาลตองแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจน และการกระจายรายได

ศาสตราจารยมารก สกูเสน (Mark Skousen) แหง Rollins College ศกึษาเนื้อหา 
ในต ําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันตั้งแตฉบับแรก และใหความเห็นวา จุดเนนในตํ ารา
เลมนีแ้ปรเปลี่ยนไปในชวงเวลา 50 ปที่ผานมานี้ ในการอานฉบับการตีพิมพแรกๆ นักศึกษาอาจ 
หลงเขาใจผิดวา สํ านักเคนสกลายเปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไปแลว แทที่จิรงแลวหาได
เปนเชนนั้นไม แมในทศวรรษ 2490 การตอตานเศรษฐศาสตรแบบเคนสยังคงดํ ารงอยู ทัง้ในแวดวง
ในและนอกมหาวิทยาลัยอเมริกัน ในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 4 (พ.ศ. 2501) แซมมวลสันเขียนในตํ ารา
วา นักเศรษฐศาสตรอเมริกัน 90% เลิกถกเถียงกันวา ใครเปนหรือไมเปนสาวกของเคนส เพราะ 
วงวิชาการเศรษฐศาสตรอเมริกันมีการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรดวยการผสมผสานแนวความคิด
ของสํ านักเคนสเขากับสํ านักคลาสสิกและสีโอคลาสสิก กลายเปน Neoclassical Synthesis of 
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Keynesianism ซ่ึงศาสตราจารยโจน โรบินสัน (Joan Robinson) แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ศิษย 
กนกุฏิของเคนส ตีตราวา Bastard Keynesianism

ศาสตราจารยสกูเสนกลาววา ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันมี 
บทบาทสํ าคัญในการเผยแพรเศรษฐทรรรศนตอตานการออม (Anti-saving View) ที่เรียกวา 
Paradox of Thrift กลาวคอื ในสภาวะที่มีการวางงานหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสงเสริมให
อัตราการออมเพิ่มขึ้น แทนที่จะทํ าใหระบบเศรษฐกิจมีเงินออมเพิ่มขึ้น เงินออมอาจนอยลง เพราะ
ในสภาวะดังกลาวนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราการออมจะยิ่งซํ้ าเติมภาวะการวางงานและความถดถอย
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกระทบตอการออมอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในตํ าราฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 13 
(2532) เนือ้หาในสวนนี้มิไดมีการเนนมากเทาฉบับการตีพิมพกอนๆ แตกลับมาเนนใหมในฉบับการ
ตีพิมพคร้ังที่ 15 (2538)

ในฉบับการตีพิมพแรกๆ แซมมวลสันใหความสํ าคัญแกนโยบายการคลังเหนือ
นโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตแลวในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 9 (2516) 
แซมมวลสันยอมรับวา นโยบายการเงินมีประสิทธิผลไมแตกตางจากนโยบายการคลัง ทายที่สุดใน
ฉบบัการพิมพคร้ังที่ 15 (2538)    ก็ยอมรับขอเท็จจริงวา นโยบายการคลังมิใชเครื่องมือหลักในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป โดยที่นโยบายการเงินกลายเปนเครื่องมือ
หลัก และธนาคารกลาง (Federal Reserve System) จะมบีทบาทสํ าคัญในเรื่องนี้ตอไปในอนาคต

แซมมวลสันเปนนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ผูตองการเห็นการเติบโตของระบบ 
ทุนนิยมเสรี (Liberal Capitalism) ทีเ่อื้ออาทรตอกลุมชนผูดอยโอกาสในสังคม ตํ าราเศรษฐศาสตร
เบือ้งตนของเขามีบทบาทในการเผยแพรเศรษฐทรรศนวาดวยรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ทั้งการ
จัดระบบการประกันสังคมและโครงการชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน เนื้อหาหลายตอหลายตอน
กลาวถึงความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) โดยกลาวถึงความลมเหลวของกลไกรัฐ 
(Government Failure)  แตเพียงเล็กนอย

แมวาตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันจะมีความไมสมบูรณและ 
ไมสมดุล แตในโลกวิชาการในรอบ 50 ขวบปที่ผานมานี้ ไมมีตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมใด 
ที่ทรงอิทธิพลเทาตํ าราของแซมมวลสัน แซมมวลสันมีบทบาทสํ าคัญในการปฏิวัติการเขียนตํ ารา
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนตํ าราที่มีอรรถาธิบายพรอมดวยกราฟ สถิติ ภาพประกอบ 
และแบบจํ าลอง ซ่ึงสงผลตอการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรโดยตรง ในประการสํ าคัญ ตํ ารา
เศรษฐศาสตร  เบื้องต นของแซมมวลสันเป นกลไกสํ  าคัญของกระบวนการเคนสานุวัตร  
(Keynesianization) มจิ ําเพาะแตในสหรัฐอเมริกา หากยังขยายสูประเทศอื่นๆ ทั้งในโลกที่หนึ่งและ
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โลกทีส่าม ตํ าราของแซมมวลสันแผอิทธิพลถึงแหงหนตํ าบลใด กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัว
ถึงแหงหนตํ าบลนั้น
 แซมมวลสันตระหนักดีวา บรรดาผูนํ าอเมริกันในปจจุบัน สัดสวนสํ าคัญลวนเคย
ไดอานตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เขาเปนผูเขียนมาแลวทั้งสิ้น คร้ังหนึ่งเขาเคยใหสัมภาษณวา  
เขาไมสนใจวา ใครเปนผูรางกฎหมายของชาติหรือเปนผูรางสนธิสัญญาระหวางประเทศ ขอแตให
เขามีโอกาสเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรใหคนเหลานั้นอานเทานั้น

ในชั่วอายุตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสัน ตํ าราเลมนี้ตองฝาคลื่น 
การเมืองถึงสองครั้งสองครา คร้ังแรกในทศวรรษ 2490 เมื่องตองเผชิญการตอตานจากฝายขวาและ
พวกฟาสซิสต คร้ังที่สองในปลายทศวรรษ 2510 เมื่อตองเผชิญกับการตอตานจากพวกซายใหม 
(New Left) ซ่ึงมองวา ตํ าราของแซมมวลสันเผยแพรส่ิงชั่วรายของระบบทุนนิยม จนถึงกับมีผูเขียน
หนังสือ Anti-Samuelson (New York : Urizen Books, 1977) พมิพเผยแพรทั้งภาษาเยอรมันและ
ภาษาอังกฤษจากประเทศเดนมารก (ผูเขียนคือ Marc Linder, with Julius Sensat) ไมมีตํ ารา 
เศรษฐศาสตรเลมใดที่ตองฝาคลื่นการเมืองมากเทาตํ าราของแซมมวลสัน

บรรณานุกรม

Colander, David C. and Harry Landreth, The Coming of Keynesianism to America. Cheltenham,
 U.K. : Edward Elgar, 1996.
Elzinga, Kenneth G. “The Eleven Principles of Economics”, Southern Economic Journal,
 Vol. 58, No. 4 (April 1992), pp. 861-879.
Samuelson, Paul A. “Credo of A Lucky Textbook Author”,  Journal of Economic Perspectives,
  Vol. 11, No. 2 (Spring 1997), pp. 153-160.
Skousen, Mark. “The Perseverance of Paul Samuelson’s Economics”, Journal of Economic
 Perspectives, Vol. 11, No. 2 (Spring 1997), pp. 137-152.


	ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ

