The Mystery of Capital
Why Capitalism Triumphs In The West And Fails Everywhere Else
โดย Hernando De Soto
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and Democracy (ILD: www.ild.org.pe) ในประเทศเปรู ซึ่งดําเนินงานเพื่อพัฒนาแนว
คิดและกลยุทธในการสรางระบบตลาดที่มีกฏหมายในการเสริมสรางศักยภาพและโอกาส
ของคนยากจนเพื่อใหมีความเปนอยูที่ดี
ผูเขียนไดรับการยกยองจากวรสาร the
Economist วาเปนนักคิดคนสําคัญคนที่สองของโลก รวมทั้งไดรับการยกยองจากวร
สาร time วาเปนหนึ่งในหาคนละตินอเมริกันที่สรางสรรคแนวคิดใหมของศตวรรษที่ยี่สิบ
ประเด็นสํ าคัญของหนังสือกลาวถึงสาเหตุที่ทํ าไมการนํ าระบบทุนนิยมมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศประสบความสํ าเร็จในกลุมประเทศตะวันตก แตไม
ประสบความสําเร็จในประเทศโลกที่สามและในกลุมประเทศอดีตคอมมิวนิสต
ซึ่งคํา
ตอบส ว นใหญ ข องนั ก คิ ด ตะวั น ตกได แ ก การขาดความเป น นั ก ประกอบการ
(entrepreneurship) ที่ดี การไมมีระบบตลาด รวมทั้งปจจัยตางๆ ทางสังคม เปนตน
อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาเหตุผลดังกลาวมีนํ้าหนักไมเพียงพอ ซึ่งโดยความเห็นของผู
เขี ย นแล ว การไม ป ระสบความสํ าเร็ จ จากการนํ าระบบทุ น นิ ย มมาใช ใ นอดี ต
ประเทศโลกที่สอง และประเทศโลกที่สาม เกิดเนื่องมาจากความไมสามารถของ
ประเทศในการสรางทุน (capital) สงผลใหประเทศมีลักษณะ undercapitalized
เปรียบเสมือนกับบริษัทที่มีการออกตราสารทุนหรือหลักทรัพยนอยกวาศักยภาพในการหา
รายไดและสินทรัพยที่มีอยูจริง ทําใหการระดมทุนของบริษัทเพื่อขยายหรือพัฒนากิจการ
ทําไดนอยกวาที่ควรจะเปน
ผูเขียนไดประมาณการวา ในประเทศเฮติ สินทรัพยของคนยากจนมีมูลคาสูงกวา
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตั้งแตป ค.ศ. 1804 รวมกัน ถึง 150 เทา (ตัวเลขดัง
กลาวทานนายกฯ ทักษิณ นําไปพูดในปาฐกถาตางๆ) แตสินทรัพยดังกลาวนั้นถือครอง
อยูในรูปที่ไมพรอมแปลงสภาพเปนทุน ทําใหไมสามารถนํามาคํ้าประกันเงินกู และ
ประมาณวาในกลุมประเทศกําลังพัฒนาสินทรัพยของคนยากจนซึ่งเปนกลุมคนประมาณ

รอยละ 80 ของประชากร ไมสามารถแปลงสภาพเปนทุน หรือที่ผูเขียนเรียกวา dead
capital
สาเหตุสําคัญของการมี dead capital จํานวนมากเนื่องจากความยุงยากของ
ระเบียบและขอกฎหมายตางๆ สงผลใหการผลิตและสินทรัพยสวนใหญอยูในภาคการ
ผลิตที่ไมเปนทางการ (informal sector หรือผูเขียนใชวา extralegal sector) คณะวิจัย
ของ ILD ไดทดลองจัดตั้งธุรกิจเสื้อผาที่ถูกกฎหมายในเขตที่อยูอาศัยของคนจนในกรุงลิ
มา ประเทศเปรู พบวาตองใชระยะเวลา 289 วันทําการ ในการขออนุญาติจดทะเบียน
และมีขั้นตอนตางๆ ถึง 207 ขั้นตอน สวนในประเทศอียิปต การขอถือครองที่ดินรกราง
ในทะเลทรายตองผานขั้นตอนตางๆ ของรัฐบาลจํานวนไมนอยกวา 77 ขั้นตอนและเกี่ยว
ของกับหนวยงานตางๆ 31 หนวยงาน รวมใชเวลา 5 – 14 ป ซึ่งเห็นไดวาความยุงยาก
เกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนยากจนเลือกที่จะอยูนอกภาคการ
ผลิตที่เปนทางการ (formal sector) หรือถือครองที่ดินโดยไมไดรับการจดทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
กอนที่จะเสนอแนวคิดในการแปลง dead capital ไปสูทุนที่มีประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ผูเขียนไดอธิบายความสําคัญของทุนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยใชกรอบ
แนวคิด classical economics เชนของ Adam Smith ที่วา การแบงงานกันทํา (division
of labor) และแลกเปลี่ยนสินคากันภายหลังโดยใชกลไกตลาด เปนปจจัยสําคัญที่สงเสริม
ประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหเกิดความมั่งคั่งของประเทศ (the wealth of nations) ซึ่ง
การแบงงานกันทําและการแลกเปลี่ยนดังกลาวจะกระทําไดตองอาศัยทุน เมื่อมีทุนผู
ประกอบการสามารถจะทําการผลิตที่ตนเองถนัดกอนและนําไปแลกเปลี่ยนสินคาที่ตน
ตองการภายหลังได ดังนั้น การสะสมทุนยิ่งมากเทาไร ผูประกอบการก็จะสามารถผลิต
สิ่งที่ตนเองถนัดไดมาก สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามกัน
การแปลงสินทรัพยเปนทุนในประเทศตะวันตก
ในประเทศตะวันตก การแปลงสินทรัพยเปนทุนใชระบบการถือครองกรรมสิทธ
เปนเครื่องมือ โดยเริ่มจากการบันทึกและจัดหมวดหมูสินทรัพย ซึ่งจะแสดงประโยชน/
ลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะทางสังคมตางๆ ของสินทรัพยนั้นๆ และมอบกรรม
สิทธใหแกผูถือครอง ทําใหสามารถทราบถึงมูลคาของสินทรัพยและนําไปใชประโยชนใน

ภายหลัง ตางจากในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งคนยากจนไมสามารถเขาถึงระบบการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ไดโดยงาย ทําใหไมสามารถนําสินทรัพยที่ตนมีไปคํ้าประกันเงินกูเพื่อการ
ลงทุน หรือเปนประโยชนในการผลิต
ในความคิดของผูเขียน ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ในประเทศตะวันตก จะสง
เสริมในการสรางทุน สรุป 6 ประการดังนี้
• เปนการแสดงศักยภาพ(มูลคา)ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย
ระบบการถือครอง
กรรมสิทธิ์เปนเครื่องมือในการคุมครองผลประโยชนของคูสัญญาหรือผูที่ทําธุรกรรม
ดวย และเปนการสราง accountability โดยการแสดงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน กรรม
สิทธในที่ดินสามารถนําไปคํ้าประกัน หรือหุนของบริษัทสามารถนําไปใชเปนการลง
ทุนในบริษัทอื่น
• เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ เขาสูระบบเดียว
ในประเทศตะวันตกมีระบบการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่มีขอมูลเปนมาตรฐานและสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง ทําใหลดคา
ใชจายในการทําธุรกรรม
• ทําใหเกิดความรับผิดชอบ (accountable)
ลดการฉอโกงจากการทําธุรกรรมเนื่อง
จากสินทรัพยและธุรกิจไดถูกจดทะเบียนสามารถระบุไดวาอยูที่ใด
• ทําใหสามารถแสดงสินทรัพยในรูปแบบตางๆ สงผลใหทําธุรกรรมไดงายขึ้น เชน การ
จัดหมวดหมูสินทรัพยทําใหสามารถเปรียบเทียบประโยชนใชสอยของสินทรัพยตางๆ
หรือการแบงสวนสินทรัพย โดยแบงเปนหุน
• ทํ าใหเกิดเครือขายทางธุรกิจ เนื่องจากระบบถือครองกรรมสิทธทําใหผูถือครองสิน
ทรั พ ย อ ยู  ใ นเครื อ ข า ยของหน ว ยธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถระบุ ไ ด แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(identifiable and accountable)
• คุมครองการทําธุรกรรม
เนื่องจากเอกสารแสดงสิทธิ์ตางๆอยูภายใตการดูแลของรัฐ
บาล
ผูเขียนไดวิเคราะหถึงสาเหตุ 2 ประการที่ประเทศกําลังพัฒนาไมไดตระหนักถึง
การสรางระบบถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดี ประกอบดวย

การขยายตัวของ informal sector ในชวงสี่สิบปที่ผานมากอใหเกิดผูประกอบการใหม
กลุมใหมที่มีกลไกและระเบียบปฏิบัติในการทําธุรกิจเปนแบบเฉพาะภายในกลุม ซึ่ง
รัฐบาลในประเทศตางๆ ไมมีสถิติหรือเครื่องชี้วัดการดําเนินการทางเศรษฐกิจของ
กลุม informal sector หรือจํานวนสินทรัพยที่ถือครองโดยคนจน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลได
ตระหนักวาในปจจุบันกลุมคนจนเปนกลุมคนที่ถือครองทรัพยสินจํ านวนมากของ
ประเทศ รวมทั้งเปนหนวยการผลิตที่สําคัญ รัฐบาลจะพบวาปญหาสําคัญเกี่ยวกับ
ความยากจนที่เผชิญอยู เกิดจากการออกกฎหมายตางที่ไมสอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศ
• ป ญ หาความยากจนที่ ป ระสบไม ใ ช ป  ญ หาใหม แต เ ปนปญหาที่คลายคลึงกับสิ่งที่
ประเทศตะวันตกไดประสบมาในอดีต ซึ่งในอดีตประเทศเหลานั้นก็ใชมาตรการใน
การแกปญหาตางๆ อยางไมบูรณาการ และมิไดตระหนักถึงการสรางระบบถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดี อยางไรก็ตามเมื่อรัฐบาลไดแกไขกฎหมายและระบบถือครองกรรมสิทธิ์
เพื่อสงเสริมการแบงงานกันทํา (division of labor) ประชาชนในประเทศเหลานั้นจึง
สามารถแบงงานกันทําในตลาดที่ใหญขึ้น และเพิ่มการสะสมทุน
กระบวนการแปลง dead capital เปนทุนที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจ
สถาบัน ILD ไดจัดทําสรุปกระบวนการแปลงสภาพ dead capital เปนทุนที่มี
ประโยชนทางเศรษฐกิจ (รายละเอียดในเอกสารแนบ) ซึ่งในหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดนําราย
ละเอียด 2 ประเด็นมาพิจารณา
• ดานกฎหมาย (ขอ A.4) ซึ่งเปนขั้นตอนในการระบุจารีต ประเพณีปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ถือครองทรัพยสินใน informal sector
• ดานการเมือง (ขอ B.1) รัฐบาลจะตองใหความสําคัญในการแปลงสภาพสินทรัพย
ของคนจน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง ตองแกไขปญหา
โดยใชมุมมองและประสบการณจริงของคนจนเปนที่ตั้ง เพื่อที่จะใหคนจนเปนฐาน
สําคัญในการสงเสริมการปฏิรูปและเปนผูสะทอนปญหาตางๆ เพื่อแกไขใหโครงการ
ตางๆ ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และ สอง ใหกลุมคนรวยเขารวมในดําเนิน
งาน โดยแสดงใหกลุมคนรวยเห็นถึงประโยชนการปฏิรูป ตัวอยางเชน เมื่อคนยากจน
เขาสูระบบถือครองกรรมสิทธิ์ภายใตกฎหมายใหม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
•

เริ่มตามมา (ทานนายกฯ ทักษิณ ใหความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจน
วา เปนการลดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน โดยพยายามใหคนจนรวยขึ้น แตไม
ใชปดกั้นไมใหคนรวยรวยขึ้น)
โดยสรุปผูเขียนไดเสนอแนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแตเดิม
มุงเนนแตการพัฒนาในระดับมหภาคเชนการหยุดการหดตัวทางเศรษฐกิจและการปรับ
โครงสรางของประเทศ รวมทั้งการสงเสริมการเจริญเติบโตแบบไมสมดุล โดยใหคนยาก
จนเปนกลุมคนที่แบกรับภาระของการพัฒนา ซึ่งแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดเดิมและใช
กันมาตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ
ผูเขียนไดแสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาโดยใชสินทรัพยของคนจนเปน
ฐานในการพัฒนา ซึ่งจะตองเริ่มจากการแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหเอื้อ
ประโยชนกับคนจนในการใชสินทรัพยที่ถือครองอยูเปนเครื่องมือในคํ้าประกันเงินกู หรือ
การทําธุรกรรมตางๆ รวมทั้งการเขามาในภาค formal sector เพื่อเปนการลดตนทุนใน
การผลิต ซึ่งในปจจุบันมีความเขาใจผิดๆ วาการดําเนินธุรกิจใน informal sector มีตนทุน
ที่ถูกกวา โดยในความเปนจริงการผลิตในภาค informal sector อาจมีตนทุนสูงกวามาก
เชน การกูเงินนอกระบบ การจายคาคุมครองใหผูมีอิทธิพล เปนตน

นายธนศาล วิธีเจริญ
สวนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ 1
สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ
21 ตุลาคม 2545

