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ไมมีใครที่เคยเรียนเศรษฐศาสตรมาบาง

จะไมรูจักศาสตราจารย Paul Samuelson

ปรมาจารยผูมีอิทธิพลอยางยิ่งตอวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหม เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผานมาเขาได
จากไปในวัย 94 ป โดยทิ้งมรดกสําคัญใหอนุชนรุนหลัง
ผูค นจํา นวนนั บ ลานตลอดหลายชั่วคนเรีย นเศรษฐศาสตรจ ากตํ าราเศรษฐศาสตร
ของเขา ซึ่ง ตี พิมพค รั้ ง แรกใน ค.ศ. 1948 จนถึ ง ครั้ง ที่ 19 ในป จ จุ บั น จํา นวนรวมกวา 4 ล านเล ม
ฉบับแปลมีถึง 40 ภาษา (ภาษาไทยผูแปลคือศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค แปลในทศวรรษแรกของ
พ.ศ. 2500 ทานอาจารยเดือนเรียกผูเขียนอยางนับถือวา “ทานพอลล”) ตราบจนถึงปจจุบันยังไมมี
ตําราเศรษฐศาสตรเลมใดที่มีสถิติเชนนี้
ตํ าราอมตะของเขาในการพิ มพค รั้ง แรกมีชื่อวา “Economics : An Introductory
Analysis”

ถือวาเปนหนั งสือเลมแรกที่อธิบายหลักเศรษฐศาสตรดั้งเดิมกับสิ่งที่เรียกวา Keynesian

Economics ซึ่งแนวคิด นี้มีอิท ธิพลอยางยิ่ งต อความคิด ของผูคนทั่วโลกและแปรเปลี่ยนเป นนโยบาย
เศรษฐกิจตลอดเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา
Paul Samuelson เกิ ด ใน ค.ศ. 1915 เมือง Gary

รัฐ อิน เดี ย น า สหรัฐอเมริก า

ในครอบครัวยิวมีฐานะที่อพยพมาจากโปแลนด พอมีอาชีพเปนเภสัชกร เขาเขาเรียนปริญญาตรีดาน
ศิลปศาสตรที่ University of Chicago เมื่ออายุเพียง 16 ป และจบปริญญาโทและเอกเศรษฐศาสตร
จาก Harvard

จากนั้นมาเปนอาจารยที่ MIT เมื่ออายุเพียง 25 ป และสราง MIT ใหเปนปอมปราการ

เศรษฐศาสตรสําคัญของโลก จนเกษียณอายุเมื่อตอนอายุ 70 ป
ครอบครัวของเขาประกอบดวยนั กเศรษฐศาสตรมีชื่อเสียงหลายคน นองชายแท ๆ
และน อ งสะใภ (Robert และ Anita Summers) เป น อาจารย สอนเศรษฐศาสตรที่ มหาวิ ท ยาลั ย
เพนซิลวาเนีย หลานชายของเขาจากครอบครัวนี้คือ Larry Summers (อดีตนักวิชาการธนาคารโลก
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Harvard และปจจุบันเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามา)
และพี่ชายของ Anita ก็คือ Kenneth Arrow นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบิลชื่อดังอีกคนหนึ่ง

-2ลูกศิษยของ Paul Samuelson และนักเศรษฐศาสตรที่เขาชักชวนมาสอนที่ MIT ไดรับ
รางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรกันหลายคน เชน Robert Solow/
Stiglitz/ Franco Modigliani/

Paul Krugman/

Joseph

Robert C. Merton ฯลฯ

เขาเปนนักเศรษฐศาสตรอเมริกันคนแรกที่ไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร (สาขา
นี้ “จอง” โดยนักเศรษฐศาสตรอเมริกันเกือบทุกป

รอยละ 60 ของผูไดรับรางวัลโนเบิลสาขานี้เปนคน

อเมริกัน) โดยรับรางวัลใน ค.ศ. 1970 สวนหนึ่งมาจากผลงานในการเปลี่ยนแปลงวิชาเศรษฐศาสตร
เดิมที่ใชการตระหนักใครครวญประเด็นเศรษฐศาสตรมาเปนเศรษฐศาสตรใหมที่สามารถใชแกไขปญหา
และชวยใหสามารถตอบคําถามเรื่องความเปนสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนวัดขนาดไดอยางชัดเจน
ดวยการใชคณิตศาสตร
มรดกสําคัญอันนี้ของ Paul Samuelson ก็คือการชวยเปลี่ยนแปลงศาสตรที่ครั้งหนึ่งอยู
รวมกับวิชาการเมือง (Politics) ดังที่เรียกและเรียนกันมายาวนานในยุโรปและอเมริกาวาวิชา Political
Economy (เศรษฐศาสตรการเมือง) มาเปนเศรษฐศาสตรสมัยใหมที่นําคณิตศาสตรเขามาประยุกต
เขามีบ ทบาทอยางสําคัญ ยิ่ง ในการยกระดั บความสามารถในการวิเคราะหต ลอดจน
ยกระดับของวิธีการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรจนวิชานี้กลายเปนวิชาเชิงวิทยาศาสตร บางครั้งเรียกวา
Economic Science แทน Economics
เมื่อมีผูวางรากฐานแลวที่เหลือก็คือประวัติศาสตรของการตอยอดของนักเศรษฐศาสตร
ตอ ๆ มาจํานวนมากมาย เศรษฐศาสตรกาวหนาไปไกลตลอดเวลาจากการนําคณิตศาสตร สถิติ
ทฤษฎีฟสิกส

ทฤษฎีจิตวิทยา ฯลฯ มาประยุ กต จนสามารถตอบคําถามและใหขอเสนอแนะเชิง

นโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเพชรงามเม็ดหนึ่งของวงวิชาการ (จะมัวหมองไปบางก็จาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ที่ยังหานักเศรษฐศาสตรที่พยากรณวิกฤตไวชัดแจงไมได)
ในบทบาทแรกของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตรนี้ หนังสือคลาสสิกของเขาที่นํามา
จากวิทยานิพนธปริญญาเอกและเปนตําราเรียนในระดับปริญญาเอกมายาวนานคือ The Foundations
of Economic Analysis (1941) ไดรวมวางรากฐานของการเปลี่ยนแปลงวิชาเศรษฐศาสตรดั้งเดิมมาเปน
แนวประยุกตคณิตศาสตร
มรดกที่ สองของเขาคื อการเผยแพร แนวคิ ด ของนั ก เศรษฐศาสตร ช าวอัง กฤษ John
Maynard Keynes (แนวคิดนี้เรียกวา Keynesian Economics) ผานตําราเรียนยอดนิยมกวา 4 ลานเลม
ดังกลาวแลว แนวคิดนี้เสนอแนะวาภาครัฐตองแทรกแซงเศรษฐกิจดวยรายจาย ภาษีอากร ฯลฯ
จะปลอยใหกลไกตลาดทํางานเพื่อแกไขปญหาด วยตัวของมัน เอง

เชน ปญหาวางงาน ปญหา

-3เงินเฟอ ฯลฯ ไมได (การตกต่ําของเศรษฐกิจโลกในยุค 1930’s คือผลพวงของความผิดพลาดที่ภาครัฐ
ไมไดแทรกแซง)
เขานําหลักเศรษฐศาสตรดั้งเดิมดังที่รูจักกันในนามของ Neoclassical Economics มา
“แตงงาน” กับ Keynesian Economics ในตําราเรียนคลาสสิกนี้เปนครั้งแรกของโลกอยางชัดเจนและ
แจมแจง จนกลายเปนตําราเรียนหลักเศรษฐศาสตรของทั่วโลก
เลมนี้จนสามารถเขาใจ “ภาษา” เดียวกัน

คนทั่วโลกกวา 3 ชั่วคนเรียนตํารา

สื่อสารในเรื่องเศรษฐศาสตรกันไดเขาใจ สามารถรวมมือ

กันแกไขปญหาวิกฤตโลกไดดังเชนครั้งนี้ที่ใช Keynesian Economics แกไขปญหากันในทุกประเทศ
มรดกชิ้นที่สามของเขาก็คือการมีสวนรวมในการสรางความเขาใจเศรษฐศาสตรดวย
ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร สํ า คั ญ มากมายในหลายสาขา
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ

เศรษฐศาสตรสาธารณะ

ไม ว า จะเป น การค า ระหว า งประเทศ
เศรษฐศาสตรมหภาค

ทฤษฎีผูบริโภค

ฯลฯ ผานบทความที่ตีพิมพจํานวน 388 บทความ หนังสือ 5 เลม และขอเขียนในนิตยสารและ
หนังสือพิมพอีกมากมาย
Paul Samuelson เปนคนแรกที่นําทฤษฎี Thermodynamics จากฟสิกสมาประยุกตกับ
เศรษฐศาสตรในวิทยานิพนธปริญญาเอกและตอมาเปนหนังสือของเขา

การนําแนวคิดของศาสตรอื่น

มาใชในวิชาสังคมศาสตรเชนนี้เปนนวตกรรมของยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สองและเปนการจุดประกาย
ไฟสําหรับนักเศรษฐศาสตรในยุคตอ ๆ มาอยางแทจริง
เมื่อหลายป กอนสมัยสอนอยูที่ค ณะเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร ผมได ติด การตูน ที่
Paul Samuelson ใชประกอบขอเขียนของเขาครั้งหนึ่งไวหนาประตูหองทํางานเพื่อกระตุนใหลูกศิษยคิด
ในรูปมีปูนั่งอยูกับหลานชายวัยรุน

หลานถามวา “ปูครับ ปูมีสวนรวมในการสราง GDP อยางไร”

(สร า งรายได ร วมของประเทศโดยมี นั ย ว ามี ส ว นรว มช ว ยชาติ อ ย า งไร) ปู ซึ่ ง คื อ ตั ว เขาเองตอบว า
“I worried (ปูกังวัล)”

นักศึกษาหลายคนขอใหอธิบายภาพนี้ แตผมขอใหเขาคิดเองวา “การหวง

กังวล” ชวยชาติไดอยางไร
Paul Samuelson ไดจากไปแลวโดยทิ้งมรดกสําคัญไวใหลูกหลานชาวโลก

มรดกนั้น

ก็คือเครื่องมือและวิธีคิดใหมของเศรษฐศาสตรในการตั้งโจทยเกี่ยวกับความ “หวงกังวล” และการแกไข
ขอกังวลเหลานั้น
.............................................................

