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and Democracy (ILD: www.ild.org.pe) ในประเทศเปรู  ซ่ึงดํ าเนินงานเพ่ือพัฒนาแนว
คิดและกลยุทธในการสรางระบบตลาดท่ีมีกฏหมายในการเสริมสรางศักยภาพและโอกาส
ของคนยากจนเพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดี    ผูเขียนไดรับการยกยองจากวรสาร the 
Economist  วาเปนนักคิดคนสํ าคัญคนท่ีสองของโลก   รวมท้ังไดรับการยกยองจากวร
สาร time วาเปนหน่ึงในหาคนละตินอเมริกันท่ีสรางสรรคแนวคิดใหมของศตวรรษท่ียี่สิบ

ประเด็นสํ าคัญของหนังสือกลาวถึงสาเหตุท่ีทํ าไมการนํ าระบบทุนนิยมมาเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศประสบความสํ าเร็จในกลุมประเทศตะวันตก  แตไม
ประสบความสํ าเร็จในประเทศโลกท่ีสามและในกลุมประเทศอดีตคอมมิวนิสต    ซ่ึงคํ า
ตอบส วนใหญของนักคิดตะวันตกได แก   การขาดความเป นนักประกอบการ  
(entrepreneurship) ท่ีดี  การไมมีระบบตลาด  รวมท้ังปจจัยตางๆ ทางสังคม เปนตน   
อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาเหตุผลดังกลาวมีน้ํ าหนักไมเพียงพอ ซ่ึงโดยความเห็นของผู
เขียนแลว การไมประสบความสํ าเร็จจากการนํ าระบบทุนนิยมมาใชในอดีต
ประเทศโลกท่ีสอง และประเทศโลกท่ีสาม เกิดเน่ืองมาจากความไมสามารถของ
ประเทศในการสรางทุน (capital)  สงผลใหประเทศมีลักษณะ undercapitalized  
เปรียบเสมือนกับบริษัทท่ีมีการออกตราสารทุนหรือหลักทรัพยนอยกวาศักยภาพในการหา
รายไดและสินทรัพยท่ีมีอยูจริง ทํ าใหการระดมทุนของบริษัทเพ่ือขยายหรือพัฒนากิจการ
ทํ าไดนอยกวาท่ีควรจะเปน

ผูเขียนไดประมาณการวา ในประเทศเฮติ สินทรัพยของคนยากจนมีมูลคาสูงกวา
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตั้งแตป ค.ศ. 1804 รวมกัน  ถึง 150 เทา (ตัวเลขดัง
กลาวทานนายกฯ ทักษิณ นํ าไปพูดในปาฐกถาตางๆ)  แตสินทรัพยดังกลาวน้ันถือครอง
อยูในรูปท่ีไมพรอมแปลงสภาพเปนทุน ทํ าใหไมสามารถนํ ามาคํ้ าประกันเงินกู  และ
ประมาณวาในกลุมประเทศกํ าลังพัฒนาสินทรัพยของคนยากจนซ่ึงเปนกลุมคนประมาณ



รอยละ 80 ของประชากร ไมสามารถแปลงสภาพเปนทุน หรือท่ีผูเขียนเรียกวา dead 
capital

สาเหตุสํ าคัญของการมี dead capital จํ านวนมากเน่ืองจากความยุงยากของ
ระเบียบและขอกฎหมายตางๆ  สงผลใหการผลิตและสินทรัพยสวนใหญอยูในภาคการ
ผลิตท่ีไมเปนทางการ (informal sector หรือผูเขียนใชวา extralegal sector)  คณะวิจัย
ของ ILD ไดทดลองจัดตั้งธุรกิจเสื้อผาท่ีถูกกฎหมายในเขตท่ีอยูอาศัยของคนจนในกรุงลิ
มา ประเทศเปรู  พบวาตองใชระยะเวลา 289 วันทํ าการ ในการขออนุญาติจดทะเบียน
และมีข้ันตอนตางๆ ถึง 207 ข้ันตอน  สวนในประเทศอียิปต  การขอถือครองท่ีดินรกราง
ในทะเลทรายตองผานข้ันตอนตางๆ ของรัฐบาลจํ านวนไมนอยกวา 77 ข้ันตอนและเกี่ยว
ของกับหนวยงานตางๆ 31 หนวยงาน รวมใชเวลา 5 � 14 ป  ซ่ึงเห็นไดวาความยุงยาก
เก่ียวกับกฎระเบียบตางๆ เปนปจจัยสํ าคัญท่ีทํ าใหคนยากจนเลือกท่ีจะอยูนอกภาคการ
ผลิตท่ีเปนทางการ (formal sector) หรือถือครองท่ีดินโดยไมไดรับการจดทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย

กอนท่ีจะเสนอแนวคิดในการแปลง dead capital ไปสูทุนท่ีมีประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ผูเขียนไดอธิบายความสํ าคัญของทุนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยใชกรอบ
แนวคิด classical economics เชนของ Adam Smith ท่ีวา การแบงงานกันทํ า (division 
of labor) และแลกเปลี่ยนสินคากันภายหลังโดยใชกลไกตลาด เปนปจจัยสํ าคัญท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพในการผลิต ทํ าใหเกิดความม่ังคั่งของประเทศ (the wealth of nations)  ซ่ึง
การแบงงานกันทํ าและการแลกเปลี่ยนดังกลาวจะกระทํ าไดตองอาศัยทุน  เม่ือมีทุนผู
ประกอบการสามารถจะทํ าการผลิตท่ีตนเองถนัดกอนและนํ าไปแลกเปลี่ยนสินคาท่ีตน
ตองการภายหลังได  ดังน้ัน การสะสมทุนย่ิงมากเทาไร ผูประกอบการก็จะสามารถผลิต
สิ่งท่ีตนเองถนัดไดมาก สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมสูงข้ึนตามกัน

การแปลงสินทรัพยเปนทุนในประเทศตะวันตก
ในประเทศตะวันตก การแปลงสินทรัพยเปนทุนใชระบบการถือครองกรรมสิทธ 

เปนเคร่ืองมือ โดยเร่ิมจากการบันทึกและจัดหมวดหมูสินทรัพย ซ่ึงจะแสดงประโยชน/
ลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะทางสังคมตางๆ ของสินทรัพยน้ันๆ  และมอบกรรม
สิทธใหแกผูถือครอง  ทํ าใหสามารถทราบถึงมูลคาของสินทรัพยและนํ าไปใชประโยชนใน



ภายหลัง  ตางจากในประเทศกํ าลังพัฒนาซ่ึงคนยากจนไมสามารถเขาถึงระบบการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ไดโดยงาย ทํ าใหไมสามารถนํ าสินทรัพยท่ีตนมีไปคํ้ าประกันเงินกูเพ่ือการ
ลงทุน หรือเปนประโยชนในการผลิต

ในความคิดของผูเขียน  ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ในประเทศตะวันตก จะสง
เสริมในการสรางทุน สรุป 6 ประการดังน้ี
•  เปนการแสดงศักยภาพ(มูลคา)ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย   ระบบการถือครอง
กรรมสิทธิ์เปนเคร่ืองมือในการคุมครองผลประโยชนของคูสัญญาหรือผูท่ีทํ าธุรกรรม
ดวย และเปนการสราง accountability โดยการแสดงขอมูลท่ีเก่ียวของ  เชน กรรม
สิทธในท่ีดินสามารถนํ าไปคํ้ าประกัน หรือหุนของบริษัทสามารถนํ าไปใชเปนการลง
ทุนในบริษัทอ่ืน

•  เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ เขาสูระบบเดียว    ในประเทศตะวันตกมีระบบการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ท่ีมีขอมูลเปนมาตรฐานและสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึง  ทํ าใหลดคา
ใชจายในการทํ าธุรกรรม

•  ทํ าใหเกิดความรับผิดชอบ (accountable)  ลดการฉอโกงจากการทํ าธุรกรรมเน่ือง
จากสินทรัพยและธุรกิจไดถูกจดทะเบียนสามารถระบุไดวาอยูท่ีใด

•  ทํ าใหสามารถแสดงสินทรัพยในรูปแบบตางๆ สงผลใหทํ าธุรกรรมไดงายข้ึน  เชน การ
จัดหมวดหมูสินทรัพยทํ าใหสามารถเปรียบเทียบประโยชนใชสอยของสินทรัพยตางๆ  
หรือการแบงสวนสินทรัพย โดยแบงเปนหุน

•  ทํ าใหเกิดเครือขายทางธุรกิจ เน่ืองจากระบบถือครองกรรมสิทธทํ าใหผูถือครองสิน
ทรัพยอยู ในเครือขายของหนวยธุรกิจท่ีสามารถระบุไดและมีความรับผิดชอบ 
(identifiable and accountable)

•  คุมครองการทํ าธุรกรรม  เน่ืองจากเอกสารแสดงสิทธิ์ตางๆอยูภายใตการดูแลของรัฐ
บาล

ผูเขียนไดวิเคราะหถึงสาเหตุ 2 ประการท่ีประเทศกํ าลังพัฒนาไมไดตระหนักถึง
การสรางระบบถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดี ประกอบดวย



•  การขยายตัวของ informal sector ในชวงสี่สิบปท่ีผานมากอใหเกิดผูประกอบการใหม
กลุมใหมท่ีมีกลไกและระเบียบปฏิบัติในการทํ าธุรกิจเปนแบบเฉพาะภายในกลุม  ซ่ึง
รัฐบาลในประเทศตางๆ ไมมีสถิติหรือเคร่ืองช้ีวัดการดํ าเนินการทางเศรษฐกิจของ
กลุม informal sector หรือจํ านวนสินทรัพยท่ีถือครองโดยคนจน  ดังน้ันเม่ือรัฐบาลได
ตระหนักวาในปจจุบันกลุมคนจนเปนกลุมคนท่ีถือครองทรัพยสินจํ านวนมากของ
ประเทศ รวมท้ังเปนหนวยการผลิตท่ีสํ าคัญ  รัฐบาลจะพบวาปญหาสํ าคัญเก่ียวกับ
ความยากจนท่ีเผชิญอยู เกิดจากการออกกฎหมายตางท่ีไมสอดคลองกับรูปแบบการ
ดํ าเนินการทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงของประเทศ

•  ปญหาความยากจนท่ีประสบไมใชปญหาใหม แตเปนปญหาท่ีคลายคลึงกับสิ่งท่ี
ประเทศตะวันตกไดประสบมาในอดีต  ซ่ึงในอดีตประเทศเหลาน้ันก็ใชมาตรการใน
การแกปญหาตางๆ อยางไมบูรณาการ และมิไดตระหนักถึงการสรางระบบถือครอง
กรรมสิทธิ์ท่ีดี  อยางไรก็ตามเม่ือรัฐบาลไดแกไขกฎหมายและระบบถือครองกรรมสิทธิ์
เพ่ือสงเสริมการแบงงานกันทํ า (division of labor)  ประชาชนในประเทศเหลาน้ันจึง
สามารถแบงงานกันทํ าในตลาดท่ีใหญข้ึน และเพ่ิมการสะสมทุน
กระบวนการแปลง dead capital เปนทุนท่ีมีประโยชนทางเศรษฐกิจ
สถาบัน ILD ไดจัดทํ าสรุปกระบวนการแปลงสภาพ dead capital เปนทุนท่ีมี

ประโยชนทางเศรษฐกิจ (รายละเอียดในเอกสารแนบ) ซ่ึงในหนังสือเลมน้ีผูเขียนไดนํ าราย
ละเอียด 2 ประเด็นมาพิจารณา
•  ดานกฎหมาย (ขอ A.4)  ซ่ึงเปนข้ันตอนในการระบุจารีต ประเพณีปฏิบัติ เก่ียวกับการ
ถือครองทรัพยสินใน informal sector

•  ดานการเมือง (ขอ B.1) รัฐบาลจะตองใหความสํ าคัญในการแปลงสภาพสินทรัพย
ของคนจน ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบสํ าคัญ 2 ประการ คือ หน่ึง ตองแกไขปญหา
โดยใชมุมมองและประสบการณจริงของคนจนเปนท่ีตั้ง  เพ่ือท่ีจะใหคนจนเปนฐาน
สํ าคัญในการสงเสริมการปฏิรูปและเปนผูสะทอนปญหาตางๆ เพ่ือแกไขใหโครงการ
ตางๆ ดํ าเนินไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   และ สอง ใหกลุมคนรวยเขารวมในดํ าเนิน
งาน โดยแสดงใหกลุมคนรวยเห็นถึงประโยชนการปฏิรูป ตัวอยางเชน เม่ือคนยากจน
เขาสูระบบถือครองกรรมสิทธิ์ภายใตกฎหมายใหม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะ



เร่ิมตามมา (ทานนายกฯ ทักษิณ ใหความเห็นเก่ียวกับการแกไขปญหาความยากจน
วา เปนการลดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน  โดยพยายามใหคนจนรวยข้ึน แตไม
ใชปดกั้นไมใหคนรวยรวยข้ึน)

โดยสรุปผูเขียนไดเสนอแนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงแตเดิม
มุงเนนแตการพัฒนาในระดับมหภาคเชนการหยุดการหดตัวทางเศรษฐกิจและการปรับ
โครงสรางของประเทศ  รวมท้ังการสงเสริมการเจริญเติบโตแบบไมสมดุล โดยใหคนยาก
จนเปนกลุมคนท่ีแบกรับภาระของการพัฒนา ซ่ึงแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดเดิมและใช
กันมาตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ

ผูเขียนไดแสดงใหเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาโดยใชสินทรัพยของคนจนเปน
ฐานในการพัฒนา  ซ่ึงจะตองเร่ิมจากการแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ  ใหเอ้ือ
ประโยชนกับคนจนในการใชสินทรัพยท่ีถือครองอยูเปนเคร่ืองมือในคํ้ าประกันเงินกู  หรือ
การทํ าธุรกรรมตางๆ รวมท้ังการเขามาในภาค formal sector  เพ่ือเปนการลดตนทุนใน
การผลิต ซ่ึงในปจจุบันมีความเขาใจผิดๆ วาการดํ าเนินธุรกิจใน informal sector มีตนทุน
ท่ีถูกกวา  โดยในความเปนจริงการผลิตในภาค informal sector อาจมีตนทุนสูงกวามาก 
เชน  การกูเงินนอกระบบ   การจายคาคุมครองใหผูมีอิทธิพล เปนตน

นายธนศาล  วธิีเจริญ
สวนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ 1
สํ านักนโยบายและแผนงบประมาณ
21  ตลุาคม  2545


