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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านนายกฯ ทักษิ ณ ของเรานับว่าเป็ นนายกฯ ที่สามารถท้ าทายความคิดความสามารถ
ของนักวิชาการไทยได้ ม ากที่ สุดคนหนึ่งของประเทศไทย เพราะท่านช่างสรรหาความคิดใหม่ๆ
ก่อให้ เกิดความเร้ าใจในวงวิชาการไทยเป็ นระยะๆ ทาให้ ชีวิตนักวิชาการไม่อบั เฉาน่าเบื่อเหมือน
อย่างที่เคยเป็ นมา
ในวันนี ้ ผู้เขียนใคร่ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดที่จะแปลงทรัพย์สินให้ เป็ นทุนอีกครัง้
ใน 3 ประเด็น เพื่อช่วยให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องรับ
ลูกจากท่านนายกฯ ไปทางานได้ ง่ายขึ ้น ประเด็นที่ 1 ก็คือ การช่วยเหลือคนยากจนครัง้ นี ้ เป็ นการ
แปลงทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็ นทรัพย์สินส่ วนรวมให้ เป็ นทุนส่ วนตัว ประเด็นที่ 2 ทรัพย์สินเหล่านี ้
ส่วนหนึ่งไม่มีตลาดจึงไม่มีราคา ดังนันรั
้ ฐบาลจะต้ องตีค่าหรื อสร้ างตลาดขึ ้นมาก่อน แต่ทรัพย์สิน
ส่วนรวมเหล่านี ้บางชนิดเกิดขึ ้นเพื่อลดปั ญหาสังคมและสิ่งแวดล้ อมจึงมีปัญหาว่าควรจะแปลงให้
เป็ นสินค้ าได้ หรื อไม่ ใครควรได้ เป็ นผู้ครอบครอง ประเด็นที่ 3 นโยบายช่วยเหลือคนยากจนที่กล่าว
มานี ้ เป็ นนโยบายที่ไม่พ่งุ เป้า (targeting) ไปที่คนจน ถ้ าใช้ เป็ นมาตรการทัว่ ไปไม่เจาะจง (crossthe-board) ผู้ได้ รับ ผลประโยชน์ ที่ แท้ จ ริ ง จ านวนมากอาจไม่ใช่คนจน จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างการกระจายรายได้ ที่เลวไปกว่านี ้อีก ผู้เขียนขอถือโอกาสนี ้ให้ รายละเอียดเบื ้องต้ นในแต่
ละประเด็น
ในประเด็ น ที่ 1 คื อ การแปลงทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นรวมให้ เป็ นทุน ส่ ว นตัว นัน้ นับ เป็ นวิ ธี ก าร
อุด หนุ น (subsidy) คนจน โดยที่ รัฐ บาลไม่ ต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ย แต่สิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นรวมเหล่ า นี ม้ ี
คุณสมบัติตา่ งกัน เช่น ทรัพย์สินบางอย่างเรากันไว้ ใช้ ส่วนรวมเพื่อผลทางสิ่ง แวดล้ อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัยของประชาชน เช่น เขตต้ น นา้ ชัน้ หนึ่ง ทางเท้ า ที่ สาธารณะที่ เป็ นทางน า้ หลาก
ทรัพย์สินส่วนรวมเช่นนี ้มีนยั เรื่ องผลกระทบทางสังคมและคุณภาพชีวิตของคนอื่น รัฐจะเที่ยวเอาไป
แจกใครไม่ได้ ดังนัน้ แผงลอยขายลูกชิ ้นทอดในที่สาธารณะซึง่ มีผ้ สู ญ
ั จรไปมาตลอดเวลาก็ไม่นา่ จะ
นาไปจดทะเบียนได้ หากจะช่วยคนจนน่าจะมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่านี ้ เช่น เวนคืนที่ดินใน
เมืองเพื่อสร้ างตลาดให้ คนที่จนจริงๆ
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ส่วนทรัพย์สิน เช่น ที่ดินรกร้ างว่างเปล่าซึง่ เป็ นที่ป่าที่รัฐบาลจะยกให้ คนจนเป็ นความคิดที่
นักเศรษฐศาสตร์ ยอมรับได้ มากที่สดุ ทังนี
้ ้มิใช่ว่านักเศรษฐศาสตร์ ไร้ เดียงสาจนไม่ร้ ูวา่ คนจนอาจจะ
นาเอาที่ดินนันไปขายต่
้
อ หากแต่ทาใจได้ แล้ วว่าเป็ นการแจกเงินในรูปแบบหนึ่ง (โดยผ่านนายทุน)
โดยที่รัฐบาลไม่ต้องควักกระเป๋ า แต่เป็ นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ กบั คนจนโดยที่คนจนจะได้
เอาทุนนี ้ไปทามาหากินทางอื่นได้ (ซึ่งหวังว่าจะไม่นาไปหักร้ างถางพงต่อไปอีก ) การให้ ทนุ ที่เป็ น
ที่ดินรกร้ างว่างเปล่าที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่าอาจทาให้ เกษตรกรเกิดหนี ้สินเพิ่มขึ ้นอีกก็ได้ หาก
จะให้ คนจนมีทางเลือกที่ จะยังคงอยู่ในภาคการเกษตรต่อไปนัน้ คงจะต้ องให้ ม ากกว่าที่ ดิน เช่น
อาจต้ องให้ เทคโนโลยีและหาตลาดให้ อีกด้ วย
สาหรับทรัพย์สินที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น น ้าพริ กหนุ่ม แหนม ลายผ้ าไทยลื ้อ
ฯลฯ เป็ นสมบัตริ ่วมกันหลายชุมชน จะไปยกเป็ นส่วนตัวให้ ใครหรื อชุมชนใดก็คงทะเลาะกันทังเมื
้ อง
วิ ธี ก ารที่ ช าวบ้ านเปลี่ ย นภู มิ ปั ญญาบรรพบุ รุ ษให้ เป็ นทุ น ก็ คื อ การประกั น คุ ณ ภาพในรู ป
เครื่ องหมายการค้ า หรื อยี่ห้อ เช่น น ้าพริ กหนุ่มเจ๊ แดง ฯลฯ จริ งอยู่ที่ว่าใครๆ ก็ทาน ้าพริ กได้ แต่ถ้า
จะกินน ้าพริ กให้ อร่อยแบบเจ๊ แดง ก็ต้องมาซื ้อน ้าพริ กตราเจ๊ แดงซึ่งรับประกันรสมือ ซึ่งการประกัน
คุณภาพผ่านเครื่ องหมายการค้ านี ม้ ีกลไกตลาดทางานอยู่แล้ ว สามารถประเมินราคาของยี่ห้อได้
ง่ายจากยอดขาย ความคิดนี ้จึงนับว่าไม่มีอะไรใหม่
ประเด็นที่ส องเป็ นประเด็นที่ ยังไม่มี ใครพูดถึงมากนัก คือการแปลงสินทรัพย์ ให้ เป็ นทุน
จะต้ องมีราคาหรื อทาให้ เกิดตลาด การที่สินค้ ามีคา่ (value) ไม่ได้ หมายความว่าจะมีราคาเสมอไป
ราคาจะเกิ ด ขึน้ ได้ ก็ ต่อเมื่ อ มี การถ่ายโอนกรรมสิ ทธิ แต่การจะมี ต ลาดก็ ต้ อ งมี ระบบมารองรั บ
กรรมสิทธิเสียก่อนถึงจะเกิดการถ่ายโอน จานา จานองทรัพย์สินกันได้ คาถามสาคัญก็คือเราควร
หรื อไม่ที่จะทาให้ เกิดตลาดที่ผูกขาดโดยปั จเจกชนในทรัพย์สินส่วนรวมบางอย่าง เช่น พันธุกรรม
พืช ภูมิปัญญาบรรพชน ฯลฯ
ในปั จจุบนั ระบบที่รับรองสิทธิทางภูมิปัญญาคือ ระบบสิทธิบตั รสาหรับสิ่งประดิษฐ์ แต่เป็ น
ระบบที่ ต้ อ งพิ สูจ น์ ค วามใหม่เฉพาะสิ ท ธิ บัต ร ซึ่ง ส่วนใหญ่ ภู มิ ปั ญ ญาบรรพชนได้ เป็ นสมบัติ
สาธารณะ (public domain) มาเป็ นเวลาหนึ่งแล้ ว จึงยัง ไม่ มี ระบบคุ้ม ครองภูมิ ปั ญ ญา (ก็ ต้อ ง
อาศัยการรับรองสิทธิผ่านเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายรับรองเป็ นการรับรองคุณภาพรสมือ
ดังที่กล่าวมาแล้ วในย่อหน้ าข้ างต้ น)
การรับรองสิทธิของภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทพันธุ์พืชออกจะมีปัญหาหนักกว่าภูมิปัญญา
อื่นๆ ตรงที่ว่า จะพิสจู น์ ได้ อย่างไรว่าภูมิปัญญานี ้เป็ นของผู้มาขอจดทะเบียนแต่ผ้ เู ดียว และไม่ซ ้า-
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ซ้ อนกับบุคลากรอื่น ยกตัวอย่างพันธุ์ข้าว เช่น พันธุ์ข้าวท้ องถิ่นที่ชื่อเหมยนอง มีคณ
ุ สมบัตทิ นเพลี ้ย
ซึง่ ได้ มีการคัดเก็บและแลกเปลี่ยนกันหลายหมูบ่ ้ าน แล้ วจะยกให้ หมู่บ้านไหนดี ในประเด็นของการ
ตีค่าก็ยังมีปัญ หาอีกว่าคุณ ค่าส่วนไหนเป็ นของส่วนรวม และส่วนไหนเป็ นของปั จเจกที่จะพอให้
ปั จเจกชนได้ ยกตัวอย่าง เช่น พันธุกรรมทนเพลี ้ยของข้ าวเหมยนองเป็ นสมบัติสว่ นรวม แต่มลู ค่าที่
ยกให้ เป็ นของชาวบ้ านได้ น่าจะได้ แก่การลงทุนในการคัดพันธุ์ ขยายพันธุ์ และรักษาพันธุ์เอาไว้ ซึ่ง
นอกจากจะตีคา่ ไม่ง่ายแล้ วค่าที่ประเมินอาจไม่มีราคาตลาดมารองรับ หรื อความต้ องการอาจจะต่า
เพราะคนที่ต้องการอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่พิเศษเหมือนกันหรื อคนที่ต้องการเป็ นคนจน
ประเด็นสุดท้ ายเป็ นประเด็นที่สาคัญมากหากรัฐบาลจะใช้ นโยบายแปลงทรัพย์สินให้ เป็ น
ทุนสาหรับคนจนแล้ ว ใครคือคนจน มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรี ยกว่าจน คนจนคือคนที่ไม่มีทุนพอไปทา
แผงหรื อมีรถเข็นใช่หรื อไม่ จะใช้ เงินเป็ นตัววัดอย่างเดียวหรื อ แผงลอยที่เซ้ งกันบนทางเท้ าไม่ใช่จะ
ราคาถูกเสมอไป มิหนาซ ้า เจ้ าของแผงยังอาจเป็ นมาเฟี ยแต่คนขายนันเป็
้ นลูกจ้ าง นโยบายที่ไม่
เลือกคนจนคนรวยอาจจะมีผลเหมือนกับที่เกิดขึ ้นมาแล้ วคือ เศรษฐี มารับประโยชน์ไป การแปลง
ทรั พ ย์ สิ น ให้ เป็ นทุ น จึ ง เป็ นความคิ ด ที่ ท้ าทายมากว่ า จะแปลงไปเป็ นการปฏิ บั ติ ใ ห้ อย่ า ง
เฉพาะเจาะจงกับคนจน ให้ เกิดประสิทธิผลได้
การแปลงทรัพย์สินให้ เป็ นทุนเป็ นประเด็นที่ซบั ซ้ อนและต้ องทาให้ เป็ นที่กระจ่างต่อประชาชนที่ไม่จน และเป็ นผู้ต้องสูญเสียทรัพย์สินส่วนรวมให้ เข้ าใจและยอมรับวิธีการปฏิบตั ขิ องรัฐบาลได้
เมื่อท่านนายกฯ ได้ เริ่ มจุดประกายความคิดแล้ ว ก็น่าจะให้ เปิ ดเวทีเสรี เพื่อถกเถียงอย่างสร้ างสรรค์
เกี่ ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ ซับซ้ อนเหล่านี ้ รวมทัง้ การมองหาทางเลือกอื่นๆ ที่อาจมีผลด้ านความ
ยากจนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจสอบนโยบายของรัฐที่มีผลทาให้ คนจนจนลงอีกด้ วย
หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
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