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Paul Samuelson และตําราเศรษฐศาสตรอมตะ
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
ตําราเศรษฐศาสตรที่อมตะที่สุดหากใชการนับจํานวนเลมที่พิมพเปนตัวตัดสิน

มีอยู

เพียงเลมเดียว มีอายุถึงวันนี้ 61 ป เปนตําราที่ใครก็ตามที่เคยเรียนเศรษฐศาสตรมาบางและพอดื่มด่ํา
ตองรูจัก เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผานมานี้ ศาสตราจารย Paul Samuelson ผูเขียนไดจากไปในวัย
94 ป
ตําราเลมนี้ซึ่งมีชื่อวา Economics: An Introductory

Analysis ตีพิมพในป 1948

นับถึงวันนี้พิมพครั้งที่ 19 มีการแปล 40 ภาษาทั่วโลก จนมีจํานวนพิมพทั้งหมดไมต่ํากวา 4 ลานเลม
(ในภาคภาษาไทยผูแปลคือ ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค แปลในทศวรรษแรกของป พ.ศ. 2500 ไม)
และไมเพียงตําราเลมนี้เทานั้นที่เปนอมตะ ผูเขียนก็เปนอมตะเชนเดียวกัน
Paul Samuelson เปนปรมาจารยที่คนทั่วโลกยกยอง

เปนนักเศรษฐศาสตรอเมริกัน

คนแรกที่ ไ ด รั บ รางวั ล โนเบิ ล (ค.ศ.1970) เพราะเป น ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงวิ ช า
เศรษฐศาสตร
เขาเกิดในป ค.ศ. 1915 ในครอบครัวยิวที่อพยพมาจากโปแลนดกอนสงครามโลกครั้งที่
หนึ่ ง (ค.ศ. 1914-1918)

พอเป น เภสัช กร

ความเป น อัจ ฉริย ะของเขาฉายแสงตั้ ง แต ใ นวัย เด็ ก

เขาเขาเรียนปริญญาตรีศิลปศาสตรใน University of Chicago เมื่อมีอายุเ พียง 16 ป

และไปเรีย น

ปริญญาโทและเอกเศรษฐศาสตรที่ Harvard จนจบ เปนอาจารยที่ MIT เมื่อมีอายุเพียง 25 ป
Paul Samuelson เลาวาเขาสนใจและหลงรักเศรษฐศาสตรครั้งแรกตอนเรียนปริญญาตรี
เมื่อไดฟงคําบรรยายเกี่ยวกับเรื่องประชากรและอาหารขาดแคลนตามคําทํานายของ Malthus เมื่อ 150
กวาปก อน (“อาหารขยายตัวในอัตราที่ชากวาประชากรอยางมาก

จนในที่สุด ชาวโลกจะขาดแคลน

อาหาร” ซึ่งพิสูจนแลววาผิดเพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมิไดอยูคงที่)
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จนเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร และไปไกลถึงกับถือไดวาเปนสาขาหนึ่งของ
คณิตศาสตรประยุกต

และเปนผูจุดประกายไฟใหมีการนําเอาเนื้อหา

ทฤษฎีและแนวคิดของศาสตร

อื่นมาประยุกตกับเศรษฐศาสตร จนทําใหเศรษฐศาสตรกาวไปไดไกลดังที่เปนอยูในทุกวันนี้
ถานําเรื่องราวของเขามาเลาขาน ก็ตองแบงสิ่งที่เขาทิ้งไวใหชาวโลกออกเปนมรดกชิ้น
ตาง ๆ

มรดกชิ้นแรกก็คือวิทยานิพนธปริญญาเอกเศรษฐศาสตรซึ่งตอมาไดกลายเปนหนังสือ (ตํารา

เรียน) คลาสสิกอีกเลมหนึ่งของโลก ในแนวที่ผิดแปลกจากผูอื่น
ก อ นหน า นี้ เ ศรษฐศาสตร ป นอยู กั บ วิ ช าการเมื อ ง ดั ง มี ชื่ อ ว า Political Economy
(เศรษฐศาสตรการเมือง) ขอวิจารณก็คือเศรษฐศาสตรในครั้งนั้นมีการวิเคราะห ไตรตรองคํานึงถึง
ประเด็นเศรษฐศาสตร แตไมสามารถใหคําตอบในเรื่องการเปนสาเหตุและผล

ตลอดจนนโยบายที่ใช

แกไขไดอยางเปนวิทยาศาสตรชนิดที่สามารถวัดเปนตัวเลขและใหคําตอบไดอยางชัดเจน
การนําเอาโมเดลคณิตศาสตร
มาใชในการเขียนวิทยานิพนธของเขา

แนวคิดและทฤษฎีของ Thermodynamics ของฟสิกส

ทําใหเศรษฐศาสตรมีความโดดเดนขึ้นในการตอบคําถามและถูก

นําไปใชในการแกไขป ญหา (Samuelson บอกวากอนหนานี้นักเศรษฐศาสตรเปรียบเสมือนกับนักวิ่ง ที่
ฟตซอมมาเปนอยางดี แตไมมีโอกาสไดลงวิ่งแขงขัน)
รากฐานที่เขาได วางไวในวิทยานิพนธและต อมาเป นหนั งสือชื่อ The Foundations of
Economic Analysis ได รับการตอยอดในเวลาต อมาดวยการใชคณิ ตศาสตร

สถิ ติ

ทฤษฎีของ

ศาสตรอื่น ๆ
มรดกชิ้นที่สองคือตําราเรียนอมตะ ซึ่งเปนคําอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตรดั้งเดิม ดังที่
เรียกกันวา Neoclassical Theory กับสิ่งที่คนพบใหมซึ่งเรียกกันวา Keynesian Economics โดยเขานํา
ทั้งสองมา “แตงงาน” กันไดอยางกลมกลืนจนเปนตําราเรียนที่แพรหลายทั่วโลก
Keynesian Economics หมายถึ ง แนวคิ ด ของนั ก เศรษฐศาสตรช าวอัง กฤษซึ่ง John
Maynard Keynes ซึ่งเปนสิ่งที่เริ่มยอมรับกันครั้งแรกในระหวางชวงสงครามโลกครั้งแรกและครั้งที่สอง
โดยกลาววาปญหาการวางงาน

ปญหาเงินเฟอ ฯลฯ ตองไดรับการแกไขโดยการแทรกแซงจาก

ภาครัฐดวยการใชคาใชจาย ภาษีอากร ฯลฯ ไมอาจทิ้งไวใหมันแกไขดวยตัวของมันเองตามที่เชื่อกัน

-3มาแตดั้งเดิมได (ผลพวงจากความเชื่อนั้นก็คือความเจ็บปวดจากเศรษฐกิจโลกตกต่ําในทศวรรษแรกของ
ค.ศ. 1930)
ตําราเลมนี้ได สรางความเขาใจวิช าเศรษฐศาสตรแกชาวโลก ทําใหพูด ภาษาเดี ยวกั น
สื่อสารรวมมือชวยเหลือกัน ได อย างมีประสิทธิภาพตลอดเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ ผานมา

การแก ไข

ปญ หาวิก ฤตโลกครั้ง นี้เ ห็ น ได ชัด วาทํ าได สําเร็จ เพราะพูด กัน รูเ รื่องและที่ นาสัง เกตก็คื อทุ กประเทศใช
Keynesian Economics ดวยกันทั้งนั้น
มรดกชิ้นที่สามคือการมีสวนรวมในเกือบทุกสาขาของเศรษฐศาสตรผานบทความที่เขียน
กวา 388 ชิ้น หนังสือ 5 เลม (เลมเดียวก็เหลือกินแลวสําหรับอิทธิพลและการทําใหเขาเปนมหาเศรษฐี)
ไมวาจะเปนการคาระหวางประเทศ

เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ทฤษฎีผูบริโภค เศรษฐศาสตรมหภาค

ฯลฯ
Paul Samuelson ไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหม (Father of
Modern Economics) และเป น ยั ก ษ ต นหนึ่ ง ของเศรษฐศาสตรซึ่ ง บ า ของเขาเป น ที่ เ หยี ย บยื น ของ
นักเศรษฐศาสตรรวมสมัยทุกคน
เขามีลูกชาย 4 คน จากภรรยาคนที่สองที่อยูกันมา 28 ป และมีลูกสาว 2 คนจากภรรยา
คนแรกซึ่ ง เสี ย ชี วิ ต เมื่ อ ค.ศ. 1978

หลานชายคนหนึ่ ง ของเขา (ลู ก ของน อ งชายแท ๆ ) ซึ่ง เป น

นักเศรษฐศาสตรที่โดงดังคือ Lawrence Summers

ปจจุบันเปนที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามา

อดีตผูชวยรัฐมนตรีคลัง และนักวิชาการธนาคารโลก และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Harvard
Summers มาจากครอบครัวนั กเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงของอเมริก า พอและแมของ
Larry (ชื่อเลนของ Lawrence) คือ Robert Summers (นองชายของ Samuelson) และ Anita Summers
เปนนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียง

สอนอยูที่ University of Pennsylvania) ที่นาสนใจก็คือ Anita ผูนี้เปน

นองสาวของ Kenneth Arrow นักเศรษฐศาสตรอเมริกันรางวัลโนเบิลผูโดงดังอีกคนหนึ่ง ไมนาแปลกใจใน
ความเกงของ Larry Summers เพราะเรียกไดวามียีนสเศรษฐศาสตรอยูโดยธรรมชาติบวกสิ่งแวดลอม
Paul Samuelson ผูเ ปน ทั้ ง ครูและนั กวิจัย ชั้นยอดไดทิ้ ง มรดกสําคั ญให อนุ ชนรุน หลัง
94 ป ของเขาเป น ชวงเวลาที่ มีค าเพราะได มีสวนรวมในการเปลี่ย นแปลงความกิ น ดี อยู ดี ของชาวโลก
ผานเศรษฐศาสตรอยางไมอาจประเมินได
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
เมื่อสมัยมนุษยอยูในถ้ํา การลาสัตวเก็บผักเก็บหญา วิ่งหลบหนีภัยตาง ๆ หาฟน
เชื้อเพลิง เดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดดวยเทา ก็คือการออกกําลังกายซึ่งทําใหรางกายแข็งแรง
ปจจุบันมนุษยไมตองออกกําลังลาสัตวหาอาหาร ไมตองหาเชื้อเพลิง เดินนอยกวา
เกามาก และภัยสําคัญไมไดมาจากภายนอกเทากับมาจากตัวเอง ดังนั้นจึงจําเปนตองออกกําลังกาย
ทดแทนความทุกขที่ หายไปสองทางเลือกสําหรับ ผูชอบการเดิ นเร็วหรือวิ่งก็คือกระทํ ากลางแจง หรือบน
สายพาน คําถามที่ตามมาก็คือวิธีใดที่ลดแคลอรี่ไดมากกวากัน
วิ่ ง กลางแจ ง คื อ การวิ่ ง บนทางเดิ น เท า เป น ส ว นใหญ บางครั้ ง ก็ ต กท อ ตกหลุ ม
ถูก งับ น อง รถชน เหยีย บสิ่ง ไมพึง ประสงค แตป ระโยชน ก็ คือไดอากาศบริสุทธ (หากวิ่ง กลาง
สวนสาธารณะหรือปาที่ไมมีเสือมาคาบ) สวนสายพานมีขอดีก็คือโอกาสบาดเจ็บขอเทา ถูกงับนอง
ถูกรถชน ฯลฯ ลดนอยลง จะออกกําลังเวลาใดก็ได ไมตองเดินทางไปยิมเพื่อออกกําลัง แตไมมี
โอกาสไดอากาศดี ไมไดเห็นวิวดี ไมเห็นผูคน ไมเห็นตะวันลับฟา ฯลฯ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรพบวา การออกกําลังกายกลางแจงมีทางโนมที่จะเขมขนกวา
เพราะมีแรงลมตานและไมมีตัวชวยคือพื้นไมได เลื่อนไปขางหนาเหมือนสายพาน งานวิจัยหลายชิ้น
พบวา การวิ่งหรือเดินกลางแจงเผาผลาญแคลอรี่ไดมากกวาสายพานประมาณรอยละ 5
บทความใน British Journal of Sports Medicine ในป 2003 ศึกษากลุมนักวิ่งทั้งสอง
ประเภทและพบวา พวกกลางแจงมีโอกาสเจ็บจากอุบัติเหตุสูงกวา อีกทั้งโครงสรางกระดูกประสบกับ
ความกดดันมากกวา ซึ่งอาจทําใหนิ้วเทาหักอันเนื่องมาจากการวิ่งบนผิวที่ไมปกติและไมราบเรียบ
สําหรับบานเรา ผูอาศัยอยูในเมืองที่ไมมีสวนสาธารณะซึ่งอยูไกลรถรา การวิ่งบน
สายพานนาจะไดอากาศดีกวา มีโอกาสเจ็บนอยกวา และเสียคาโสหุยจากการเดินทางนอยกวา
ถาต องการให มีการเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้นกวาเดิมก็จ งปรับพื้นวิ่งหรือเดินใหชันขึ้น
วิ่งหรือเดินดวยความเร็วที่สูงขึ้น และถาเบื่อก็ลากโทรทัศนพรอมเครื่องเลน DVD มาอยูตรงหนาขณะออก
กําลังก็จะชวยลดความจําเจลงไปไดมาก เคล็ดลับก็คือจงเอาผาบังนาฬิกาไวจนกวาใกลเวลาที่ตั้งใจไว
จึงเปดออก มิฉะนั้นนาฬิกาจะเดินชากวาปกติ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Happiness is within us, but it does not get there by itself.
ความสุขอยูภายในตัวเรา แตมันมิไดไปอยูตรงนั้นโดยตัวของมันเอง
.................................................

