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พอล แซมมวลสัน กับตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ศาสตราจารยพอล แอนโธนี แซมมวลสัน (Paul Anthony Samuelson, 1915- )
ไดรบั รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2513 ตลอดชีวิตทางวิชาการอันยาวนาน แซมมวลสัน
มีบทบาทในการผลิตงานวิชาการอันถือเปนงานบุกเบิกในสาขาตางๆของวิชาเศรษฐศาสตร ตั้งแต
เศรษฐศาสตรการคลังไปจนถึงเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ในบรรดางานวิชาการเหลานี้ ตํารา
เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนนับเปนงานที่สรางผลกระทบอันกวางไกลและลุมลึก ไมแพงานวิชาการอื่นๆ
Economics : An Introductory Analysis ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป
2491 นับจนถึงป 2541 ก็มีอายุ 50 ขวบป นับเปนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีอายุยืนยาว
ทีส่ ดุ ในโลกปจจุบัน ตลอดชวงเวลา 50 ขวบปเศษที่ผานมานี้ ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้
ขายไปแลวกวา 4 ลานเลม โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติมและจัดพิมพใหมรวม 15 ครั้ง (รวมฉบับพิมพ
ครัง้ แรกดวย) นับตั้งแตฉบับการพิมพครั้งที่ 12 ในป 2528 เปนตนมา ศาสตราจารยวิลเลียม
นอรดอส (William D. Nordhaus) แหงมหาวิทยาลัยเยล ปรากฏชื่อเปนผูรวมเขียน และบัดนี้
มีผูแปลตําราเลมนี้ออกเปนภาษาตางๆ รวม 41 ภาษา ฉบับภาษาไทยแปลโดยศาสตราจารย
ดร. เดือน บุนนาค
ในทศวรรษ 2450 ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ใชเรียนใชสอนในมหาวิทยาลัย
อเมริกนั ที่สําคัญมีอยูเพียง 2 เลม เลมแรกก็คือ Principles of Economics (1911) ของแฟรงก
ทอสซิก (Frank W. Taussig) เลมที่สองก็คือ Elementary Principles of Economics (1911)
ของเออรวิง ฟชเชอร (Irving Fisher)
ในทศวรรษ 2460 เกือบไมมีผูเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนขึ้นใหม แมใน
ทศวรรษตอมา จะมีตําราดังเชน Modern Economic Society (1931) ของ Sumner H. Slichter
รวมตลอดจนการนําตําราเกามาแกไขเพิ่มเติมใหม ดังเชน Economic Principles : Problems
and Policies (1921;1936) ของ William H. Kiekhoffer และ Outlines of Economics (1893 ;
1938) ของ Richard T. Ely ตําราเหลานี้มักมีเนื้อหาลาสมัย ตามไมทนั ความกาวหนาทาง
วิชาการ และบางเลมมิไดมีเนื้อหาที่เปนเศรษฐศาสตรวิเคราะห เลมที่มีเนื้อหาคอนขางทันสมัย
ไดแก Principles of Economics (1938) ของ F.B. Garver and Alvin Hansen
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การขาดแคลนตํ าราเศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น ที่ มี เ นื้ อ หาทั น สมั ย จึ ง เป น ป ญ หา
ในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2480 แซมมวลสันเลาวา เมื่อสงครามโลก
ครั้งที่สองสิ้นสุดลง แซมมวลสันกลับจากการทํางานรับใชชาติในหองทดลอง Radiation Lab
คืนสู M.I.T.ในป 2488 วันหนึ่ง ราลฟ ฟรีแมน (Ralph Freeman) หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ขอใหเขาเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนภายในกําหนดเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยในระหวาง
นั้นภาระงานสอนจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว ในเวลานั้น M.I.T. มีนกั ศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่ถูก
บังคับใหเรียนวิชาเศรษฐศาสตรถึงปละ 800 คน แตไมมีตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษา ขอเสนอในการเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนจึงเปนสิ่งทาทายสําหรับ
แซมมวลสัน ในเวลานัน้ แซมมวลสันกําลังแกไขวิทยานิพนธปริญญาเอกเพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ
ซึง่ ตอมาก็คือ Foundations of Economic Analysis (1947) อันเปนหนังสือเศรษฐศาสตรที่ทรง
อิทธิพลในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เมื่ อ แซมมวลสั น ตอบรั บ ที่ จ ะเขี ย นตํ าราเศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น นั้ น เขาเป น
Keynesian กลาวคือ ยอมรับแนวการวิเคราะหเศรษฐศาสตรมหภาคของจอหน เมยนารด เคนส
(John Maynard Keynes, 1883 - 1946) ดังที่ปรากฏใน The General Theory of Employment,
Interest, and Money(1936) แลว ดังนั้น จึงเปนธรรมชาติที่แซมมวลสันจะตองนําเศรษฐศาสตร
แบบเคนส (Keynesian Economics) มาเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของตํารา
แซมมวลสันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2478
และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2484 ชวงเวลาที่แซมมวลสันศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยฮารวารดนี้เอง เศรษฐศาสตรแบบเคนสกําลังลงเสาปกหลักที่นั่น มหาวิทยาลัย
ฮารวารดเปนฐานที่มั่นของเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่สํานักเคนสตองการ
โคนสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิกในทางวิชาการ ปฏิกิริยาจากผูที่ยึดมั่นถือมั่น
ในความรูเศรษฐศาสตรดั้งเดิมจึงคอนขางรุนแรง ยิ่งเศรษฐทรรศนแบบเคนสสนับสนุนใหรัฐบาล
เขาไปมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดวยแลว ยิ่งเปนการเปดชองใหมีการ
โจมตีวา สํานักเคนสตอ งการโคนลมระบบทุนนิยม จนถึงกับมีการชกใตเข็มขัดวา Keynesianism
มีความหมายเทากับ Marxism และ Communism การโจมตีในลักษณะนี้มีมากอนที่จะเกิด
สงครามโลกครั้งที่สองแลว และทวีความรุนแรงภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อลัทธิแม็คคารธี
(McCarthyism) ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2490 นักเศรษฐศาสตร
ทีถ่ อื ตนเปนสาวกของ เคนสบางคนถูก ‘ตามลา’ และถูกกลาวหาวา ประกอบกิจการอัน ‘ไมเปน
อเมริกัน’ (Un – american Activities)
แซมมวลสันตระหนักดีถึงบรรยากาศการตอตานสํ านักเคนส ดวยเหตุดังนั้น
จึงใชความระมัดระวังในการผนวกเศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาเปนสวนหนึ่งของตํารา ในเวลานั้น
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แซมมวลสันมิไดรับทราบวา มีคนเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนตามแนวทางของสํานักเคนส
อยูก อ นแลว กวาจะไดเห็นตําราเลมนั้น ก็เปนเวลาที่ตําราที่เขาเขียนเสร็จเรียบรอยแลว
The Elements of Economics (1947) เปนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมแรก
ทีเ่ ดินตามแนวทางสํานักเคนส ศาสตราจารยลอรี ทารชิส(Lorie Tarshis, 1911-1993) ผูเขียน
ตําราเลมนี้เปนชาวคานาดา สําเร็จปริญญาตรีจาก University of Toronto ในป 2474 แลวไป
ศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจจนจบปริญญาเอกในป 2482 ทารชิสเปนลูกศิษยของเคนส
โดยตรง และไดรับคัดเลือกใหเขารวม Political Economy Club ของเคนสดวย เมื่อสําเร็จการ
ศึกษา ทารชิสดํารงตําแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในป 2479 และมีบทบาทสําคัญ
ในการเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทารชิสยาย
ไปอยู Stanford University ในป 2489 จวบจนป 2514 จึงคืนสูคานาดาซึ่งเปนปตุภูมิมาตุคาม
ทารชิสเขียน The Elements of Economics (1947) หลังจากกลับจากปฏิบัติ
หนาที่ในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีเจตนารมณที่จะเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส เขาเริ่ม
เขียนตําราเลมนี้ในฤดูหนาวป 2488/2489 และทําสัญญาการพิมพในฤดูใบไมผลิป 2489 เมื่อเขา
ยายไปอยูมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สํานักพิมพ Houghton – Mifflin เปนผูจัดพิมพ
The Elements of Economics (1947) มีเนื้อหาเศรษฐศาสตรมหภาคพอๆกับ
เศรษฐศาสตรจุลภาค สองภาคแรกวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาค ภาคที่สามวาดวยการเงินและ
การธนาคาร และภาคที่สี่วาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนส ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้
ประสบความสํ าเร็ จ ในการจํ าหน า ยในป แ รก มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆพากั น ต อ นรั บ ตํ าราเล ม นี้
เนื่องจากมีเนื้อหาทันสมัยและกาวตามความกาวหนาทางวิชาการ แซมมวลสันเองก็ยอมรับวา
เปนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดีมาก และหากออกสูโลกวิชาการกอนหนานี้ แซมมวลสันอาจใช
เวลาในการพัฒนาคณิตเศรษฐศาสตร (Mathematical Economics) แทนที่จะใชเวลาไปในการ
เขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน
The Elements of Economics (1947) ขายดีเพียงปแรก ในปตอมายอดขาย
ตกตําเนื
่ อ่ งจากมีการตอตานตําราเลมนี้อยางเปนขบวนการ มีทั้งโทรศัพทและใบปลิว กลาวหาวา
ตํ าราเลมนี้เผยแพรลัทธิคอมมิวนิสม และมีขบวนการกดดันใหมหาวิทยาลัยตางๆเลิกใชตํารา
เลมนี้
Economics : An Introductory Analysis (1948) ของแซมมวลสันออกตามหลัง
The Elements of Economics (1947) ของทารชิสเพียงปเดียว เนื้อหาของตําราเรียงลําดับจาก
เศรษฐศาสตรมหภาคไปสูเศรษฐศาสตรจุลภาค นับเปนการปฏิวัติการเขียนตําราเศรษฐศาสตร
อั น เป น แบบอย า งของตํ าราเศรษฐศาสตร เ ล ม ต อ ๆมา แซมมวลสั น ไม เ พี ย งแต จ ะผนวก
เศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาไปในตํารา และแยกแยะเนื้อหาสวนที่เปนเศรษฐศาสตรจุลภาคและ
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มหภาคออกจากกันโดยชัดเจนเทานั้น หากทวายังใชกราฟและสถิติประกอบอรรถาธิบายอยาง
ชัดเจนอีกดวย กราฟหลายตอหลายรูปเปนผลผลิตของแซมมวลสันที่มีการใชตอมาจนถึงปจจุบันนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 45  C+I+G นับเปนนวัตกรรมสําคัญที่เกิดจากมันสมองของแซมมวลสันโดย
แท
Economics : An Introductory Analysis (1948) ถูกโจมตีจากขบวนการฝาย
ขวาดุจเดียวกับ The Elements of Economics (1947) แตแซมมวลสันเผชิญแรงกดดันไมมาก
เทาทารชิส เพราะแซมมวลสันตั้งการดเตรียมรับมือตั้งแตตน การเขียนตําราเศรษฐศาสตรอยาง
เปนวิทยาศาสตรชวยบรรเทาแรงกดดันอันเปนการชวยดับไฟแตตนลม กระนั้นก็ตาม ศิษยเกาของ
M.I.T. บางคนพยายามเล น งานแซมมวลสั น ถึ ง ขั้ น ที่ จ ะเซ็ น เซอร ต  น ฉบั บ ก อ นการตี พิ ม พ
จนศาสตราจารยคารล คอมปตัน (Karl Compton) ประธาน (อธิการบดี) M.I.T. ตองออกแถลง
การณวา หากมีการเซ็นเซอรงานวิชาการของอาจารย M.I.T. คอมปตันจะลาออกจากตําแหนง
ประธาน
Economics : An Introductory Analysis(1948) ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
Economics เฉยๆ ผานรอนผานหนาวมาเปนเวลา 50 ขวบป พัฒนาการของเนื้อหาตําราเลมนี้
ย อ มสะท อ นให เ ห็ น พั ฒ นาการของวิ ช าเศรษฐศาสตรในรอบครึ่ งศตวรรษที่ ผา นมานี้ แมว า
แซมมวลสันจะกลาวในฉบับการตีพิมพแรกๆวา ตําราเลมนี้มิไดมีเปาประสงคที่จะสื่อความคิดของ
สํ านักเศรษฐศาสตรสํานักหนึ่งสํ านักใดโดยเฉพาะ แตเปนที่ประจักษชัดวา เนื้อหาในสัดสวน
สําคัญเปนแนวความคิดของสํานักเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้ใหเห็นความลมเหลวของกลไก
ตลาดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความจํ าเปนที่รัฐบาลตองแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจน และ
การกระจายรายได
ศาสตราจารยมารก สกูเสน (Mark Skousen) แหง Rollins College ศึกษา
เนือ้ หาในตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันตั้งแตฉบับแรก และใหความเห็นวา จุดเนน
ในตํ าราเลมนี้แปรเปลี่ยนไปในชวงเวลา 50 ปที่ผานมานี้ ในการอานฉบับการตีพิมพแรกๆ
นักศึกษาอาจหลงเขาใจผิดวา สํ านักเคนสกลายเปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไปแลว
แททจี่ ริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แมในทศวรรษ 2490 การตอตานเศรษฐศาสตรแบบเคนสยังคง
ดํารงอยูท งั้ ในเแวดวงในและนอกมหาวิทยาลัยอเมริกัน ในฉบับการตีพิมพครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2501)
แซมมวลสันเขียนในตําราวา นักเศรษฐศาสตรอเมริกัน 90% เลิกถกเถียงกันวา ใครเปนหรือ
ไมเปนสาวกของเคนส เพราะวงวิชาการเศรษฐศาสตรอเมริกันมีการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ดวยการผสมผสานแนวความคิดของสํานักเคนสเขากับสํานักคลาสสิกและสีโอคลาสสิก กลายเปน
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Neoclassical Synthesis Keynesianism ซึง่ ศาสตราจารยโจน โรบินสัน (Joan Robinson)
แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ศิษยกนกุฏิของเคนสตีตราวา Bastard Keynesianism
ศาสตราจารยสกูเสนกลาววา ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันมี
บทบาทสําคัญในการเผยแพรเศรษฐทรรศนตอตานการออม (Anti – saving View) ทีเ่ รียกวา
Paradox of Thrift กลาวคือ ในสภาวะที่มีการวางงานหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสงเสริม
ใหอัตราการออมเพิ่มขึ้น แทนที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจมีเงินออมเพิ่มขึ้น เงินออมอาจนอยลง
เพราะในสภาวะดังกลาวนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราการออมจะยิ่งซํ้าเติมภาวะการวางงานและความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบตอการออมอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในตําราฉบับการตีพิมพ
ครัง้ ที่ 13(2532) เนื้อหาในสวนนี้มิไดมีการเนนมากเทาฉบับการตีพิมพกอนๆ แตกลับมาเนนใหม
ในฉบับการตีพิมพครั้งที่ 15(2538)
ในฉบั บ การตี พิ ม พ แ รกๆ แซมมวลสั น ให ค วามสํ าคั ญ แก น โยบายการคลั ง
เหนือนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตแลวในฉบับการตีพิมพครั้งที่ 9
(2516) แซมมวลสันยอมรับวา นโยบายการเงินมีประสิทธิผลไมแตกตางจากนโยบายการคลัง
ทายทีส่ ดุ ในฉบับการพิมพครั้งที่ 15(2538) ก็ยอมรับขอเท็จจริงวา นโยบายการคลังมิใชเครื่องมือ
หลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป โดยที่นโยบายการเงินกลาย
เปนเครื่องมือหลัก และธนาคารกลาง (Federal Reserve System) จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้
ตอไปในอนาคต
แซมมวลสันเปนนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ผูตองการเห็นการเติบโตของระบบ
ทุ น นิ ย มเสรี (Liberal Capitalism) ที่ เ อื้ อ อาทรตอ กลุม ชนผูดอ ยโอกาสในสั ง คม ตํ ารา
เศรษฐศาสตรเบื้องตนของเขามีบทบาทในการเผยแพรเศรษฐทรรศนวาดวยรัฐสวัสดิการ (Welfare
State)ทั้งการจัดระบบการประกันสังคมและโครงการชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน เนื้อหาหลาย
ตอหลายตอนกลาวถึงความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) โดยกลาวถึงความลมเหลว
ของกลไกรัฐ (Government Failure) แตเพียงเล็กนอย
แม ว  า ตํ าราเศรษฐศาสตร เ บื้อ งตนของแซมมวลสันจะมีความไมสมบูรณและ
ไมสมดุล แตในโลกวิชาการในรอบ 50 ขวบปที่ผานมานี้ ไมมีตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมใด
ที่ทรงอิทธิพลเทาตําราของแซมมวลสัน แซมมวลสันมีบทบาทสําคัญในการปฏิวัติการเขียนตํารา
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนตําราที่มีอรรถาธิบายพรอมดวยกราฟ สถิติ ภาพ
ประกอบ และแบบจําลอง ซึ่งสงผลตอการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรโดยตรง ในประการ
สําคัญ ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน ของแซมมวลสันเปนกลไกสําคัญของกระบวนการเคนสานุวัตร
(Keynesianization) มิจําเพาะแตในสหรัฐอเมริกา หากยังขยายสูประเทศอื่นๆทั้งในโลกที่หนึ่ง
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และโลกทีส่ าม ตําราของแซมมวลสันแผอิทธิพลถึงแหงหนตําบลใด กระบวนการเคนสานุวัตรขยาย
ตัวถึงแหงหนตําบลนั้น
แซมมวลสันตระหนักดีวา บรรดาผูนํ าอเมริกันในปจจุบัน สัดสวนสําคัญลวน
เคยไดอา นตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เขาเปนผูเขียนมาแลวทั้งสิ้น ครั้งหนึ่งเขาเคยใหสัมภาษณ
วา เขาไมสนใจวา ใครเปนผูรางกฎหมายของชาติหรือเปนผูรางสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ขอแตใหเขามีโอกาสเขียนตําราเศรษฐศาสตรใหคนเหลานั้นอานเทานั้น
ในชั่วอายุตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสัน ตําราเลมนี้ตองฝาคลื่น
การเมืองถึงสองครั้งสองครา ครั้งแรกในทศวรรษ 2490 เมื่อตองเผชิญการตอตานจากฝายขวา
และพวกฟาสซิสต ครั้งที่สองในปลายทศวรรษ 2510 เมื่อตองเผชิญกับการตอตานจากพวกซาย
ใหม (New Left) ซึง่ มองวา ตําราของแซมมวลสันเผยแพรสิ่งชั่วรายของระบบทุนนิยม จนถึงกับ
มีผเู ขียนหนังสือ Anti – Samuelson (New York : Urizen Books, 1977) พิมพเผยแพรทั้งภาษา
เยอรมันและภาษาอังกฤษจากประเทศเดนมารก(ผูเขียนคือ Marc Linder, with Julius Sensat)
ไมมตี าราเศรษฐศาสตร
ํ
เลมใดที่ตองฝาคลื่นการเมืองมากเทาตําราของแซมมวลสัน
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