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พระสยามเทวาธิราชกับเศรษฐกิจไทย

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เพื่อนรวมงานของผมหลายตอหลายคนมีความรูสึกวา ผมมีอาการเพี้ยนและ 
ผิดสํ าแดง เมื่อไดยินผมกลาววา พระสยามเทวาธิราชชวยใหเศรษฐกิจไทยรุงเรือง  บางคนถึงกับ
กลาวลับหลัง ผมวา  บัดนี้ผมกลายเปนนักไสยศาสตรไปเสียแลว หาใชนักเศรษฐศาสตรไม

           ผมเอื้อนเอยอมตพจนขางตนนี้ในรายการ `ขอคิดดวยคน' ของ ดร.เจิมศักดิ์  
ปนทอง ในชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา ในรายการโทรทัศนดังกลาว ผูจัดรายการกํ าหนดหัวขอ 
การสนทนาวา เศรษฐกิจไทยดีหรือไมดี และอะไรเปนปจจัยกํ าหนดภาวะเศรษฐกิจ ในการ 
สนทนาตอนหนึ่ง ผมเสนอความเห็นวา เศรษฐกิจไทยดีหรือไมดี รุงเรืองหรือซบเซา ข้ึนอยูกับ 
พระสยามเทวาธิราชเปนสํ าคัญ
           ผมกลาวถึง `พระสยามเทวาธิราช' ในความหมายเดียวกับโชค (luck) โชคเปน
ปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดความรุงเรืองหรือความซบเซาทางเศรษฐกิจ สังคมเศรษฐกิจหลายตอหลาย
ประเทศที่อยูริมหุบเหวแหงหายนภัย รอดพนจากการรวงหลนสูหุบเหวนั้น ก็ดวยโชค และโชค 
อีกเชนกันที่ผลักดันใหบางประเทศเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว

           ประวัติศาสตรมนุษยชาติบงบอกวา ไมมีสังคมหรือประเทศใดที่สามารถเจริญ
รุงเรืองไดตลอดกาล ทุกประเทศลวนมียุคแหงความรุ งเรืองสลับกับยุคแหงความเสื่อมถอย  
ประเทศที่เคยเปนมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ดังเชนสเปนและปอรตุเกส บัดนี้มิไดมีฐานะดีไปกวา
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเทาใดนัก
           ความแปรปรวนทางเศรษฐกิจเปนเรื่องที่ยากแกการทํ านาย มิหนํ าซํ้ ามักจะเกิด
ข้ึนอยางฉับพลัน ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันนี้เอง ที่เปลี่ยนแปลงโฉมหนาประเทศตางๆ
มามากตอมาก
          ผมยังจํ าไดดีวา ภาวะความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอัฟริกาในทศวรรษ 2490 
และตนทศวรรษ 2500 ทํ าใหนักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอยพากันทํ านายทายทักวา อัฟริกา 
จะรุงเรืองกวาอาเซีย แตแลวอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอัฟริกากลับติดลบในชวง 
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สามทศวรรษที่ผานมา ในขณะที่อาเซียแปซิฟกกลับกลายเปนศูนยการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของโลก
           ผมจํ าไดดีอีกเชนกันวา คร้ังหนึ่งธนาคารโลกเคยชูละตินอเมริกาใหเปนแบบอยาง
แกโลกที่สามในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของละตินอเมริกาในทศวรรษ 
2500 และทศวรรษ 2510 ทํ าใหประเทศบางประเทศในละตินอเมริกาเขยิบฐานะเปนประเทศ 
อุตสาหกรรมใหม  นิกส (NICs) เกิดขึ้นในละตินอเมริกากอนอาเซียแปซิฟกเสียอีก  แตแลว 
วิกฤติการณหนี้ตางประเทศในทศวรรษ 2520 กลับทํ าใหประเทศเหลานี้มีอันเปนไป บางประเทศ 
ดังเชนอารเยนตินาและบราซิลมีอันตองสิ้นสภาพเมื่อไมสามารถชํ าระหนี้ตางประเทศที่ครบ 
กํ าหนดได บัดนี้ธนาคารโลกมิไดเอื้อนเอยถึง `แบบจํ าลองละตินอเมริกา' อีกเลย  หากแตหันมาชู
ธง `แบบจํ าลองอาเซียแปซิฟก' แทน
           อนิจลักษณะของสังคมมนุษยทํ าใหการพยากรณเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนไดงาย  
นักเศรษฐศาสตรผูมีชื่อเสียงจํ านวนไมนอยตอง `หนาแตก' มาแลว  เมื่อใหคํ าทํ านายที่ผิดพลาด   
ไมวาจะเปนคํ าทํ านายในชวงตนทศวรรษ 2500 ที่วา ศรีลังกาจะรุงเรืองกวาเกาหลีใต หรือ 
การทํ านายของธนาคารโลกในป 2500 วา  ฟลิปปนสรุงเรืองเปนที่สองและเปนรองเฉพาะญี่ปุน 
ในอาเซียตะวันออกไกล ในขณะที่พมามีศักยภาพในการเจริญเติบโตมากกวาประเทศใดๆใน 
อาเซียอาคเนย แตแลวขอเท็จจริงกลับปรากฏวา ประเทศตางๆในอาเซียแปซิฟกประเทศแลว
ประเทศเลาพากันวิ่งแซงพมาและฟลิปปนส

           ญ่ีปุนและเยอรมนีตะวันตกกลายเปน `ส่ิงมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ' (Economic 
Miracles) เมื่อสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
ทั้งนี้สวนหนึ่งดวยการโอบอุ มของสหรัฐอเมริกา ยิ่งประเทศมหาอํ านาจอื่นๆเผชิญกับมรสุม
เศรษฐกิจที่รุมเราดวยแลว ทั้งญี่ปุนและเยอรมนีตะวันตกก็ยิ่งเปลงรัศมีทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  
แตแลวเมื่อเยอรมนีตะวันตกผนึกเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับดินแดนฟากตะวันออก รัศมี 
ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีมีอันตองดับวูบ นักเศรษฐศาสตรบางคนถึงกับลงความเห็นวา เยอรมนี
ในฐานะ `ส่ิงมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ' กาวมาสูกาลอวสานเสียแลว  โดยที่ญ่ีปุนก็กํ าลังเผชิญ 
ชะตากรรมเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) มีอันตองแตกสลาย จนตองเผชิญ
กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืดเยื้อรุนแรงนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา
            ขณะนี้นักเศรษฐศาสตร จํ  านวนไม น อยกํ  าลังจับตาดูว า  กลุ มประเทศ  
อุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) ซึ่งธนาคารโลกยกยองวาเปน `ส่ิงมหัศจรรยทาง
เศรษฐกิจ' จะตกรองรอยเดียวกับเยอรมนีตะวันตกและญี่ปุนหรือไม
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           ดวยความเชื่อพื้นฐานที่ผิดๆวา มีประเทศบางประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง จนเปนแบบอยางแกประเทศอื่นๆได นักสังคมศาสตรจึงพยายามศึกษาวิเคราะห 
ดูวา อะไรเปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เยอรมนี 
ตะวันตก ญ่ีปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย ลวนเคยถูกใชเปนตัวอยางในการ
ศึกษา ผลการศึกษาใหขอสรุปวา ปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง 
ตอเนื่อง ไดแก บรรยากาศทางการเมืองที่ปราศจากความขัดแยงและมีเสถียรภาพ ระดับการ 
ศึกษาของประชาชน สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกื้อกูลตอการ 
ปรับเปลี่ยนนโยบาย บางก็กลาวถึงจริยธรรมในการงาน (work ethics) บางก็กลาวถึงนิสัย 
ประหยัดมัธยัสถของประชาชน และบางก็กลาวถึงคุณภาพของรัฐบาล
           ระบบการจางงานตลอดชีพ (life-long employment) มักจะถูกอางวาเปนปจจัย
สํ าคัญตอความรุงเรืองของญี่ปุน ในทํ านองเดียวกับวัฒนธรรมที่เนนความเปนเลิศที่ถูกกลาวอาง 
วาเปนจักรกลการจํ าเริญเติบโตของเยอรมนี จริยธรรมในการงานที่มีพื้นฐานมาจากลัทธิขงจื้อ 
ถูกเชิดชูใหเปนพลังพื้นฐานของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย และทายที่สุด ระบบ 
ความชวยเหลือระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชนเปนการจัดองคกรที่อยูเบื้องหลังความสํ าเร็จ 
ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต
           บทวิเคราะหเหลานี้แลดูนาเชื่อถือ ตราบเทาที่ประเทศที่ถูกเลือกใหเปน `แบบ
จํ าลอง' ยังคงมีเศรษฐกิจที่รุงเรือง ตอเมื่อความรุงเรืองทางเศรษฐกิจสูญสลาย และหายนภัยทาง
เศรษฐกิจคืบคลานเขามาแทนที่ บทวิเคราะหเหลานี้ก็ส้ินความหมายในเมื่อประเทศที่ถูกเลือก 
ใหเปน `แบบจํ าลอง' ไมสามารถเปนแบบอยางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไปได  
`แบบจํ าลองเยอรมนี' และ `แบบจํ าลองญี่ปุน' กํ าลังสิ้นมนตขลัง ดุจเดียวกับที่ `แบบจํ าลอง 
สเปน' `แบบจํ าลองปอรตุเกส'  `แบบจํ าลองฮอลันดา'  `แบบจํ าลองอังกฤษ'  และ  `แบบ  จํ าลอง
สหรัฐอเมริกา' ไดส้ินมนตขลังไปแลว  ในไมชา `แบบจํ าลองอาเซียแปซิฟก' ก็จะกาวสูสุสานแบบ
จํ าลองเฉกเชนเดียวกัน
            แมวาคุณลักษณะพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจใดๆจะมีผลตอความรุงเรืองของ
สังคมเศรษฐกิจนั้นๆ แตปจจัยกลุมดังกลาวนี้อธิบายไดไมมากนักวา เหตุใดสภาวการณทาง
เศรษฐกิจจึงแตกตางไปตามกาลเวลา และแตกตางกันระหวางประเทศ โชคกลับกลายเปนตัวแปร 
ที่อธิบายเรื่องนี้ไดคอนขางมาก ความผันผวนทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและที่เกิดขึ้นใน 
ตางประเทศมีผลอยางสํ าคัญตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ  ทั้งในดานดีและดานไมดี
           ความผันผวนภายในประเทศที่สํ าคัญ ไดแก สภาพฝนแลง สงครามกลางเมือง    
เปนตน ดินแดนบริเวณตอนใตของทะเลทรายซาฮารา (Sub Sahara) เคยรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  
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ในทศวรรษ 2490 และตนทศวรรษ 2500 แตแลวสภาพทุพภิกขภัยก็ทํ าลายอนาคตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเหลานี้
           ความผันผวนภายนอกประเทศ มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาความผันผวน
ภายในประเทศ  การเปลี่ยนแปลงเทอมแหงการคา (terms of trade) ดังเชนการเปลี่ยนแปลงราคา
สินคาออกที่สํ าคัญ รวมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สํ าคัญ 
ลวนสามารถเปลี่ยนโฉมหนาทางเศรษฐกิจของประเทศได
           พระสยามเทวาธิราชหรือโชคมีสวนดลบันดาลใหสังคมเศรษฐกิจไทยสามารถ
ประคับประคองภาวะความรุงเรืองทางเศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไวได การที่ 
สังคมไทยไมมีความขัดแยงในสังคมที่รุนแรงจนถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมืองก็ดี ไมมีความขัดแยง
ระหวางชาติพันธุที่รายแรงก็ดี และไมมีปญหาฝนแลงที่รุนแรงจนกอใหเกิดสภาพทุพภิกขภัยก็ดี 
ลวนแลวแตเปน `โชค' ของสังคมเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น ในทํ านองเดียวกัน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจ 
ยุโรปเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในชวงปลายทศวรรษ 2500 อันเปนเหตุใหผลิตภัณฑ 
มันสํ าปะหลังเสียอากรขาเขาในอัตราตํ่ า ก็เปน `โชค' ของประเทศไทยที่ทํ าใหผลิตภัณฑ 
มันสํ าปะหลังกลายเปนสินคาออกรายการสํ าคัญจวบจนปจจุบัน
           ประชาชนคนสามัญมักจะเอื้อนเอยถึงภาษิต `เกงกับเฮง' ในนัยที่วา ความเกง
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะสรางความรุงเรืองแกชีวิตได ความเฮงเพียงอยางเดียวก็เฉกเชน
เดียวกัน ความเกงกับความเฮงจะตองประกบเขาดวยกัน จึงจะกอใหเกิดสภาวะอันดีเลิศ ฉันใด 
ก็ฉันนั้น ลํ าพังแตโชค (ความเฮง) เพียงอยางเดียวมิอาจธํ ารงภาวะความรุงเรืองใหสถาพรได 
ตองอาศัยความเกง  อันไดแก  การดํ าเนินนโยบายที่เหมาะสมประกอบดวย
           ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกไดใหบทเรียนแกเราวา ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
มักจะถูกทํ าลายไปดวยการดํ าเนินนโยบายที่ผิดพลาด คร้ังหนึ่งชิลีเคยไดรับยกยองใหเปน  
`ส่ิงมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ' ในทศวรรษ 2510 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2520 แตแลวการดํ าเนิน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาด ทํ าใหชิลีตกอยูในสภาวะ `สวรรคลม'
           อินโดนีเซียกับไนจีเรียเปนกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งที่นาสนใจ เมื่อเกิดวิกฤติการณ 
นํ้ ามันครั้งที่สามในป 2529 อันเปนวิกฤติการณราคานํ้ ามันตกตํ่ า ซึ่งแตกตางจากวิกฤติการณ 
นํ้ ามันสองครั้งแรก บรรดาประเทศผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตองเผชิญกับวิกฤติการณรายได 
รัฐบาล อินโดนีเซียสนองตอบตอปญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลังและ 
ปรับอัตราแลกเปลี่ยนมิใหคาของเงินตราสูงเกินกวาความเปนจริง การดํ าเนินนโยบายในแนวทาง
ดังกลาวนี้มีสวนชวยลดทอนผลกระทบอันเกิดจากวิกฤติการณราคานํ้ ามันตกตํ่ าได ในกรณีตรงกัน
ขาม รัฐบาลไนจีเรียกลับรีรอในการแกปญหา จนปญหาราคานํ้ ามันตกตํ่ ากอใหเกิดวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจใน ไนจีเรียในที่สุด
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           พระสยามเทวาธิราชไดชวยใหสังคมเศรษฐกิจไทยรอดปากเหยี่ยวปากกามาได 
แตการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยางเหมาะสม ก็มีสวนชวยธํ ารงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของระบบเศรษฐกิจไทยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรัดเข็มขัดทางการคลังระหวางป 2525-2531 
และการลดคาเงินบาทในป 2527 แตการละเลยไมแกปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากร 
ในชนบทอาจสั่นคลอนสังคมชนบท จนกอเกิดวิกฤติการณที่รุนแรงในอนาคตได ถึงตอนนั้น  
พระสยามเทวาธิราช (โชค) คงไมสามารถชวยอะไรไดมากนัก
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