
คอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร”
นิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2541

พอล แซมมวลสัน กับตํ าราเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ศาสตราจารยพอล แอนโธนี แซมมวลสัน (Paul Anthony Samuelson, 1915- )
ไดรับรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2513 ตลอดชีวิตทางวิชาการอันยาวนาน แซมมวลสัน 
มบีทบาทในการผลิตงานวิชาการอันถือเปนงานบุกเบิกในสาขาตางๆของวิชาเศรษฐศาสตร ต้ังแต
เศรษฐศาสตรการคลังไปจนถึงเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ในบรรดางานวิชาการเหลานี้ ตํ ารา
เศรษฐศาสตรเบือ้งตนนับเปนงานที่สรางผลกระทบอันกวางไกลและลุมลึก ไมแพงานวิชาการอื่นๆ

Economics : An Introductory Analysis ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 
2491 นบัจนถึงป 2541 ก็มีอายุ 50 ขวบป นับเปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีอายุยืนยาว 
ทีสุ่ดในโลกปจจุบัน ตลอดชวงเวลา 50 ขวบปเศษที่ผานมานี้ ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ 
ขายไปแลวกวา 4 ลานเลม โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติมและจัดพิมพใหมรวม 15 คร้ัง (รวมฉบับพิมพ
คร้ังแรกดวย) นับต้ังแตฉบับการพิมพคร้ังที่ 12 ในป 2528 เปนตนมา  ศาสตราจารยวิลเลียม  
นอรดอส (William D. Nordhaus) แหงมหาวิทยาลัยเยล ปรากฏชื่อเปนผูรวมเขียน และบัดนี้ 
มีผูแปลตํ าราเลมนี้ออกเปนภาษาตางๆ รวม 41 ภาษา ฉบับภาษาไทยแปลโดยศาสตราจารย  
ดร. เดือน  บุนนาค

ในทศวรรษ 2450 ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ใชเรียนใชสอนในมหาวิทยาลัย
อเมริกนั ที่สํ าคัญมีอยูเพียง 2 เลม เลมแรกก็คือ Principles of Economics (1911) ของแฟรงก  
ทอสซิก (Frank W. Taussig) เลมที่สองก็คือ Elementary Principles of Economics (1911)  
ของเออรวิง  ฟชเชอร (Irving Fisher)

ในทศวรรษ 2460 เกือบไมมีผูเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนขึ้นใหม แมใน
ทศวรรษตอมา จะมีตํ าราดังเชน Modern Economic Society (1931) ของ Sumner H. Slichter  
รวมตลอดจนการนํ าตํ าราเกามาแกไขเพิ่มเติมใหม ดังเชน Economic Principles : Problems 
and Policies (1921;1936) ของ William H. Kiekhoffer  และ Outlines of Economics (1893 ; 
1938) ของ Richard T. Ely  ตํ าราเหลานี้มักมีเนื้อหาลาสมัย  ตามไมทนัความกาวหนาทาง 
วิชาการ และบางเลมมิไดมีเนื้อหาที่เปนเศรษฐศาสตรวิเคราะห เลมที่มีเนื้อหาคอนขางทันสมัย 
ไดแก Principles of Economics (1938) ของ F.B. Garver and Alvin Hansen
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การขาดแคลนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีเนื้อหาทันสมัยจึงเปนปญหา 
ในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2480 แซมมวลสันเลาวา เมื่อสงครามโลก 
คร้ังที่สองส้ินสุดลง แซมมวลสันกลับจากการทํ างานรับใชชาติในหองทดลอง Radiation Lab 
คืนสู M.I.T.ในป 2488 วันหนึ่ง ราลฟ ฟรีแมน (Ralph Freeman) หวัหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร  
ขอใหเขาเขยีนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนภายในกํ าหนดเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยในระหวาง
นั้นภาระงานสอนจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว  ในเวลานั้น M.I.T. มนีกัศกึษาชั้นปที่หนึ่งที่ถูก 
บังคับใหเรียนวิชาเศรษฐศาสตรถึงปละ 800 คน แตไมมีตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดึงดูด 
ความสนใจของนกัศึกษา ขอเสนอในการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนจึงเปนสิ่งทาทายสํ าหรับ
แซมมวลสัน ในเวลานัน้ แซมมวลสันกํ าลังแกไขวิทยานิพนธปริญญาเอกเพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ 
ซึง่ตอมาก็คือ Foundations of Economic Analysis (1947) อันเปนหนังสือเศรษฐศาสตรที่ทรง
อิทธพิลในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

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

แซมมวลสนัสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2478 
และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2484 ชวงเวลาที่แซมมวลสันศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยฮารวารดนี้เอง เศรษฐศาสตรแบบเคนสกํ าลังลงเสาปกหลักที่นั่น มหาวิทยาลัย 
ฮารวารดเปนฐานที่มั่นของเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่สํ านักเคนสตองการ
โคนสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิกในทางวิชาการ ปฏิกิริยาจากผูที่ยึดมั่นถือมั่น 
ในความรูเศรษฐศาสตรด้ังเดิมจึงคอนขางรุนแรง ยิ่งเศรษฐทรรศนแบบเคนสสนับสนุนใหรัฐบาล
เขาไปมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดวยแลว ยิ่งเปนการเปดชองใหมีการ 
โจมตีวา สํ านักเคนสตองการโคนลมระบบทุนนิยม จนถึงกับมีการชกใตเข็มขัดวา Keynesianism
มีความหมายเทากับ Marxism และ Communism การโจมตีในลักษณะนี้มีมากอนที่จะเกิด
สงครามโลกครั้งที่สองแลว และทวีความรุนแรงภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อลัทธิแม็คคารธี
(McCarthyism) ทรงอทิธพิลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2490 นักเศรษฐศาสตร
ทีถ่อืตนเปนสาวกของ เคนสบางคนถูก ‘ตามลา’ และถูกกลาวหาวา  ประกอบกิจการอัน ‘ไมเปน
อเมริกัน’ (Un – american Activities)

แซมมวลสันตระหนักดีถึงบรรยากาศการตอตานสํ านักเคนส ดวยเหตุดังนั้น  
จึงใชความระมัดระวังในการผนวกเศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาเปนสวนหนึ่งของตํ ารา ในเวลานั้น  
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แซมมวลสันมิไดรับทราบวา มีคนเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนตามแนวทางของสํ านักเคนส 
อยูกอนแลว  กวาจะไดเห็นตํ าราเลมนั้น  ก็เปนเวลาที่ตํ าราที่เขาเขียนเสร็จเรียบรอยแลว

The Elements of Economics (1947) เปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมแรก 
ทีเ่ดนิตามแนวทางสํ านักเคนส ศาสตราจารยลอรี ทารชิส(Lorie Tarshis, 1911-1993) ผูเขียน
ตํ าราเลมนี้เปนชาวคานาดา สํ าเร็จปริญญาตรีจาก University of Toronto ในป 2474 แลวไป
ศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจจนจบปริญญาเอกในป 2482 ทารชิสเปนลูกศิษยของเคนส 
โดยตรง และไดรับคัดเลือกใหเขารวม Political Economy Club ของเคนสดวย เมื่อสํ าเร็จการ
ศึกษา ทารชิสดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในป 2479  และมีบทบาทสํ าคัญ
ในการเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทารชิสยาย 
ไปอยู Stanford University ในป 2489  จวบจนป 2514 จึงคืนสูคานาดาซึ่งเปนปตุภูมิมาตุคาม

ทารชิสเขียน The Elements of Economics (1947) หลงัจากกลับจากปฏิบัติ
หนาที่ในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีเจตนารมณที่จะเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส เขาเริ่ม
เขยีนต ําราเลมนี้ในฤดูหนาวป 2488/2489 และทํ าสัญญาการพิมพในฤดูใบไมผลิป 2489 เมื่อเขา 
ยายไปอยูมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  สํ านักพิมพ Houghton – Mifflin เปนผูจัดพิมพ

The Elements of Economics (1947) มเีนื้อหาเศรษฐศาสตรมหภาคพอๆกับ 
เศรษฐศาสตรจุลภาค สองภาคแรกวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาค ภาคที่สามวาดวยการเงินและ 
การธนาคาร และภาคที่ส่ีวาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนส ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ 
ประสบความสํ าเร็จในการจํ าหนายในปแรก มหาวิทยาลัยตางๆพากันตอนรับตํ าราเลมนี้  
เนื่องจากมีเนื้อหาทันสมัยและกาวตามความกาวหนาทางวิชาการ แซมมวลสันเองก็ยอมรับวา 
เปนต ําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดีมาก และหากออกสูโลกวิชาการกอนหนานี้ แซมมวลสันอาจใช
เวลาในการพัฒนาคณิตเศรษฐศาสตร (Mathematical Economics) แทนที่จะใชเวลาไปในการ
เขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตน

The Elements of Economics (1947) ขายดีเพียงปแรก ในปตอมายอดขาย 
ตกตํ ่าเนือ่งจากมกีารตอตานตํ าราเลมนี้อยางเปนขบวนการ มีทั้งโทรศัพทและใบปลิว กลาวหาวา 
ตํ าราเลมนี้เผยแพรลัทธิคอมมิวนิสม และมีขบวนการกดดันใหมหาวิทยาลัยตางๆเลิกใชตํ ารา 
เลมนี้

Economics : An Introductory Analysis (1948) ของแซมมวลสันออกตามหลัง  
The Elements of Economics (1947) ของทารชิสเพยีงปเดียว เนื้อหาของตํ าราเรียงลํ าดับจาก 
เศรษฐศาสตรมหภาคไปสูเศรษฐศาสตรจุลภาค นับเปนการปฏิวัติการเขียนตํ าราเศรษฐศาสตร 
อันเปนแบบอยางของตํ าราเศรษฐศาสตร เล มตอๆมา แซมมวลสันไมเพียงแตจะผนวก 
เศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาไปในตํ ารา และแยกแยะเนื้อหาสวนที่เปนเศรษฐศาสตรจุลภาคและ 
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มหภาคออกจากกันโดยชัดเจนเทานั้น หากทวายังใชกราฟและสถิติประกอบอรรถาธิบายอยาง 
ชดัเจนอกีดวย กราฟหลายตอหลายรูปเปนผลผลิตของแซมมวลสันที่มีการใชตอมาจนถึงปจจุบันนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 45  C+I+G นบัเปนนวตักรรมสํ าคัญที่เกิดจากมันสมองของแซมมวลสันโดย
แท

Economics : An Introductory Analysis (1948) ถูกโจมตีจากขบวนการฝาย
ขวาดุจเดียวกับ The Elements of Economics (1947) แตแซมมวลสันเผชิญแรงกดดันไมมาก 
เทาทารชิส เพราะแซมมวลสันตั้งการดเตรียมรับมือต้ังแตตน การเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรอยาง
เปนวทิยาศาสตรชวยบรรเทาแรงกดดันอันเปนการชวยดับไฟแตตนลม กระนั้นก็ตาม ศิษยเกาของ 
M.I .T. บางคนพยายามเล นงานแซมมวลสันถึงขั้นที่จะเซ็นเซอรตนฉบับกอนการตีพิมพ  
จนศาสตราจารยคารล คอมปตัน (Karl Compton) ประธาน (อธิการบดี) M.I.T. ตองออกแถลง
การณวา หากมีการเซ็นเซอรงานวิชาการของอาจารย M.I.T. คอมปตันจะลาออกจากตํ าแหนง
ประธาน

Economics : An Introductory Analysis(1948) ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
Economics เฉยๆ ผานรอนผานหนาวมาเปนเวลา 50 ขวบป พัฒนาการของเนื้อหาตํ าราเลมนี้ 
ยอมสะทอนใหเห็นพัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตรในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ แมวา 
แซมมวลสนัจะกลาวในฉบับการตีพิมพแรกๆวา ตํ าราเลมนี้มิไดมีเปาประสงคที่จะสื่อความคิดของ
สํ านักเศรษฐศาสตรสํ านักหนึ่งสํ านักใดโดยเฉพาะ แตเปนที่ประจักษชัดวา เนื้อหาในสัดสวน 
สํ าคัญเปนแนวความคิดของสํ านักเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้ใหเห็นความลมเหลวของกลไก
ตลาดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความจํ าเปนที่รัฐบาลตองแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจน และ 
การกระจายรายได

ศาสตราจารยมารก สกเูสน (Mark Skousen) แหง Rollins College ศึกษา 
เนือ้หาในต ําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันตั้งแตฉบับแรก และใหความเห็นวา จุดเนน
ในตํ าราเลมนี้แปรเปลี่ยนไปในชวงเวลา 50 ปที่ผานมานี้ ในการอานฉบับการตีพิมพแรกๆ  
นักศึกษาอาจหลงเขาใจผิดวา สํ านักเคนสกลายเปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไปแลว  
แททีจ่ริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แมในทศวรรษ 2490 การตอตานเศรษฐศาสตรแบบเคนสยังคง
ดํ ารงอยูทัง้ในเแวดวงในและนอกมหาวิทยาลัยอเมริกัน ในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 4 (พ.ศ. 2501) 
แซมมวลสันเขียนในตํ าราวา  นกัเศรษฐศาสตรอเมริกัน 90% เลิกถกเถียงกันวา  ใครเปนหรือ 
ไมเปนสาวกของเคนส เพราะวงวิชาการเศรษฐศาสตรอเมริกันมีการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ดวยการผสมผสานแนวความคิดของสํ านักเคนสเขากับสํ านักคลาสสิกและสีโอคลาสสิก กลายเปน 
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Neoclassical Synthesis Keynesianism ซึง่ศาสตราจารยโจน โรบินสัน (Joan Robinson)  
แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ  ศิษยกนกุฏิของเคนสตีตราวา  Bastard Keynesianism

ศาสตราจารยสกูเสนกลาววา ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันมี 
บทบาทสํ าคัญในการเผยแพรเศรษฐทรรศนตอตานการออม (Anti – saving View) ทีเ่รียกวา 
Paradox of Thrift กลาวคอื ในสภาวะที่มีการวางงานหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสงเสริม 
ใหอัตราการออมเพิ่มข้ึน แทนที่จะทํ าใหระบบเศรษฐกิจมีเงินออมเพิ่มข้ึน เงินออมอาจนอยลง 
เพราะในสภาวะดังกลาวนี้ การเพิ่มข้ึนของอัตราการออมจะยิ่งซํ้ าเติมภาวะการวางงานและความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบตอการออมอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในตํ าราฉบับการตีพิมพ
คร้ังที ่ 13(2532) เนื้อหาในสวนนี้มิไดมีการเนนมากเทาฉบับการตีพิมพกอนๆ แตกลับมาเนนใหม
ในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 15(2538)

ในฉบับการตีพิมพแรกๆ แซมมวลสันใหความสํ าคัญแกนโยบายการคลัง 
เหนือนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตแลวในฉบับการตีพิมพคร้ังที่ 9
(2516) แซมมวลสันยอมรับวา นโยบายการเงินมีประสิทธิผลไมแตกตางจากนโยบายการคลัง  
ทายทีสุ่ด ในฉบับการพิมพคร้ังที่ 15(2538) ก็ยอมรับขอเท็จจริงวา  นโยบายการคลังมิใชเครื่องมือ
หลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป โดยที่นโยบายการเงินกลาย
เปนเครื่องมือหลัก และธนาคารกลาง (Federal Reserve System) จะมีบทบาทสํ าคัญในเรื่องนี้ 
ตอไปในอนาคต

แซมมวลสันเปนนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ผูตองการเห็นการเติบโตของระบบ 
ทุนนิยมเสรี (Liberal Capitalism) ที่เอื้ออาทรตอกลุ มชนผูดอยโอกาสในสังคม ตํ ารา 
เศรษฐศาสตรเบื้องตนของเขามีบทบาทในการเผยแพรเศรษฐทรรศนวาดวยรัฐสวัสดิการ (Welfare 
State)ทั้งการจัดระบบการประกันสังคมและโครงการชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน เนื้อหาหลาย 
ตอหลายตอนกลาวถึงความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) โดยกลาวถึงความลมเหลว
ของกลไกรัฐ (Government Failure) แตเพียงเล็กนอย

แมวาตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันจะมีความไมสมบูรณและ 
ไมสมดลุ แตในโลกวิชาการในรอบ 50 ขวบปที่ผานมานี้ ไมมีตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมใด 
ที่ทรงอิทธิพลเทาตํ าราของแซมมวลสัน แซมมวลสันมีบทบาทสํ าคัญในการปฏิวัติการเขียนตํ ารา
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนตํ าราที่มีอรรถาธิบายพรอมดวยกราฟ สถิติ ภาพ
ประกอบ และแบบจํ าลอง ซึ่งสงผลตอการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรโดยตรง ในประการ
สํ าคญั ตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตน ของแซมมวลสันเปนกลไกสํ าคัญของกระบวนการเคนสานุวัตร
(Keynesianization) มิจํ าเพาะแตในสหรัฐอเมริกา หากยังขยายสูประเทศอื่นๆทั้งในโลกที่หนึ่ง 
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และโลกทีส่าม ตํ าราของแซมมวลสันแผอิทธิพลถึงแหงหนตํ าบลใด กระบวนการเคนสานุวัตรขยาย
ตัวถงึแหงหนตํ าบลนั้น

แซมมวลสันตระหนักดีวา บรรดาผูนํ าอเมริกันในปจจุบัน สัดสวนสํ าคัญลวน 
เคยไดอานต ําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เขาเปนผูเขียนมาแลวทั้งสิ้น คร้ังหนึ่งเขาเคยใหสัมภาษณ
วา เขาไมสนใจวา ใครเปนผูรางกฎหมายของชาติหรือเปนผูรางสนธิสัญญาระหวางประเทศ  
ขอแตใหเขามีโอกาสเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรใหคนเหลานั้นอานเทานั้น

ในชั่วอายุตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสัน ตํ าราเลมนี้ตองฝาคลื่น 
การเมืองถึงสองครั้งสองครา คร้ังแรกในทศวรรษ 2490 เมื่อตองเผชิญการตอตานจากฝายขวา 
และพวกฟาสซสิต คร้ังที่สองในปลายทศวรรษ 2510 เมื่อตองเผชิญกับการตอตานจากพวกซาย
ใหม (New Left) ซึง่มองวา ตํ าราของแซมมวลสันเผยแพรส่ิงชั่วรายของระบบทุนนิยม จนถึงกับ 
มผูีเขียนหนังสือ Anti – Samuelson (New York : Urizen Books, 1977) พมิพเผยแพรทั้งภาษา
เยอรมนัและภาษาอังกฤษจากประเทศเดนมารก(ผูเขียนคือ Marc Linder, with Julius Sensat)  
ไมมตํี าราเศรษฐศาสตรเลมใดที่ตองฝาคลื่นการเมืองมากเทาตํ าราของแซมมวลสัน
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