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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน2)ศึกษาวิธีการนำทุน

ทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนและ3)ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน เป็นการ

ศึกษาเฉพาะกรณีโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ15

รายซึ่งผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านบางไพรมีสถานะของทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุดคือ“เครือข่ายทางสังคม”ที่

มีความเข้มแข็งมีผลงานและรางวัลมากมาย รองลงมาคือ“ความรู้และภูมิปัญญา” โดยเฉพาะด้านการประกอบ

อาชีพอันดับ3คือ“ความเห็นอกเห็นใจต่างตอบแทนเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน”ซึ่งมีการแสดงให้เห็นมาตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบันโดยมีวิธีการนำทุนทางสังคมไปใช้ใน3ระดับคือ1)ระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของ

ตนเอง2)ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการและ3)กลุ่มหรือเครือข่ายการ

พัฒนาชุมชนโดยรวมซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบในการนำเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ ได้แก่ปัญหาความขัดแย้งในผล

ประโยชน์ทางธุรกิจและการสนับสนุนแบบเลือกปฏิบัติปัญหาคนทำงานสังคมมีน้อยปัญหาความปลอดภัยจากนอก

ชุมชน และในการที่ทำให้ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์และสภาพที่ชุมชนพึงปรารถนาได้นั้น จะต้องอาศัย

กระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริ่มคิดที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกันการ

ค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสมการสร้างผู้นำหรือแกนนำเพิ่มขึ้นการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนการลงมือทำอย่างมีส่วนร่วมทั้งชุมชนภาครัฐและเอกชนการติดตามประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่องและมีการขยายผล



คำสำคัญ:ทุนทางสังคมการนำทุนทางสังคมไปใช้สังคมที่พึงปรารถนา
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Abstract 
 Theobjectives of this studywere 1) to study the situationof social capital in the
community, 2) to study the social capital implementation in community, and 3) to study
problemsandobstacles in the socialcapital implementation incommunity. This studywas
basedonthequalitative researchapproach. 15 in-depth interviewswith the informantswere
conductedandverifiedbythetriangulationtechnique.Thedatawereanalyzedbythecategory
classificationapproachandinquiredintothecontentconsistencybythelogiccorrelationwiththe
theoreticalconceptandcommunitycontext.Thestudywasfoundoutthatthemostoutstanding
socialcapitalofBangPhraicommunitywasthe“strongsocialnetwork”provedbymanyawards
grantedwhile thesecondonewas“knowledgeandwisdom”specifically the livelihood. The
third social capitalwas“kindness, reciprocity, generosity, andhelpfulness”whichhadbeen
existedsince former time. Thesocialcapitalwasapplied in three levels: implementationon
individualandfamilylevel,implementationongrouporoccupationalorbusinessnetworklevel,
implementationonthewholesocialdevelopmentnetwork. Regardingtheproblemsonsocial
capital implementation, thereweretheproblemsofconflictof interestanddiscrimination, the
lackof socialworker, the insecurity fromtheoutsider. Toachievedesirablecorrelationand
conditionof the community, theexecutionprocess shouldbe conducted. First of all, the
realizationonpeopleofthecommunitytowardsthecommunitydevelopmentshouldbecreated
whileprospectingthepotentialityandsocialcapitalofthecommunity.Then,theleaderorthe
pillarofthecommunityshouldbemorecreated.Thecorporationfromgovernmentandprivate
sectors,theconjointimplementationbetweenthewholecommunitiesitselfandthegovernment
andprivate sectors, the consecutiveevaluation and theextensionof the study shouldbe

performedaswell.
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ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
เป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่าน

มาเป็นการพัฒนาในแนวทางของทุนนิยมดังจะเห็นได้
จากการวางแผนพัฒนาประเทศโดยใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ฉบับแรก ๆ เน้นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(infra-structure) เรื่อยมาและแม้ภายหลังจะเริ่มให้
ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมขึ้นมาบ้างแต่นโยบาย
ส่วนใหญ่ก็ยังมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งผลที่เกิด
ถือว่าไม่เป็นที่พึงพอใจต่อสังคมเท่าใดนักดังกรณีการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ.2540สะท้อนให้เห็นถึงความ
ไม่เป็นธรรมและความไม่สมดุลของการพัฒนาเกิดความ

ยากจนความขัดแย้งแตกแยกในความคิดและนำไปสู่
ปัญหาสังคมจนฐานรากของสังคมไทยที่เคยแข็งแรงกลับ
อ่อนแอลงอย่างไรก็ตามในระยะแผนพัฒนาฯช่วงหลัง
วิกฤตปี พ.ศ. 2540 ถือได้ว่าเป็น “ยุคเปลี่ยนผ่านสู่
กระบวนทัศน์ใหม่”หันมาให้ความสำคัญกับผลที่จะเกิด
กับสังคมมากขึ้น โดยยึด“คน” เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม มีการอัญเชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและล่าสุดได้มีการกล่าวถึงการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมทางสังคมให้เป็นทางเลือกใหม่
ของคนไทยที่กล่าวถึงการออกแบบ“สังคมที่มีคุณภาพ”
ซึ่งในการออกแบบสังคมที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูก
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หยิบยกให้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือ “ทุน
ทางสังคม”

สำหรับคำว่า “ทุนทางสังคม” เริ่มปรากฏขึ้น
ในประเทศไทยประมาณปีพ.ศ.2540ภายหลังจากเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากระบบทุนนิยมและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อ
สังคม (SIF)ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่พยายามทำให้
สังคมไทยหันกลับไปมองคุณค่าที่เคยมีอยู่ที่เป็นทุนเดิม
หรือทุนทางสังคมแต่อาจมองข้ามไปหลังจากที่สังคม
ไทยคิดถึงแต่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งสิ่งที่มีอยู่
ใน  ตัวบุคคล เช่นความมีน้ำใจความเอื้ออาทรการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลรวมไปถึงสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนรวมทั้งสิ่งที่เป็นศักยภาพใน
การพัฒนาของชุมชน เช่นผู้นำกลุ่มองค์กรประชาชน
เครือข่ายทางสังคม เป็นต้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
ได้เกิดการฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีอยู่และเริ่มสูญหายให้มี
การนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในระดับชุมชน
และหลังจากนั้นคำว่าทุนทางสังคมในประเทศไทยก็ได้
ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันทุนต่างๆที่กล่าวมา
ถือว่ากำลังมีปัญหา อยู่ ในภาวะวิกฤต กล่าวคือ
ทรัพยากรธรรมชาติก็กำลังหดหายไปจนแทบไม่เหลือ
ดินน้ำป่า ถูกทำลายถูกแย่งชิงครอบครองเป็นของ
ส่วนตัวทั้งจากอำนาจรัฐอำนาจทุน โดยการบุกรุกและ
ทำลายของคนรวมทั้งทุนทางสังคมที่อาจจะสูญสลายไป
ด้วยวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยการแข่งขัน เอารัด
เอาเปรียบความเห็นแก่ตัว สภาพปัญหาสังคมต่างๆ
อย่างเช่นการตกงานความยากจนความเศร้าความ
สิ้นหวัง และสภาพไร้ทางออกของผู้คนจำนวนมาก
รวมทั้ง ปัญหาหนี้สินและความยากจนของครัวเรือน
เกษตรกรในภาคชนบทไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่มิได้ลดลง(วิทยาเจียรพันธุ์,2552,หน้า107-
115) วิกฤตเหล่านี้ กำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่
ถาวรกล่าวคือแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นทุกวันทุกเดือนแต่มัน
จะหวนกลับมาอีกครั้งในอนาคตและแน่นอนที่สุดวิกฤต
ดังกล่าวนี้ย่อมสั่นคลอนและคุกคามต่อสังคมและอาจจะ
นำไปสู่การล่มสลายของสังคมมนุษยชาติได้

ชุมชนบ้านบางไพร1อำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามถูกเลือกเป็นพื้นที่ในการศึกษาเพราะเป็น
ชุมชนที่มีศักยภาพมีชื่อเสียงในระดับประเทศด้านการ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่
เกษตรกรรมการท่องเที่ยวการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้
ผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้ถ่ายทอดและดำเนินกิจกรรมยืนยันได้จากรางวัลที่
ชุมชนได้รับมากมาย และการตั้งอยู่ชานเมืองของ
กรุงเทพมหานครที่น่าจะมีการเปิดรับทุนนิยมและกระแส
โลกาภิวัตน์สูง ซึ่งการที่ชุมชนนี้สามารถยืนหยัดอยู่
ท่ามกลางกระแสดังกล่าวได้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่าง
ยิ่ง ถึงทุนทางสังคมที่สำคัญที่มีอยู่ ในชุมชน ความ
สามารถการนำของดีหรือทุนทางสังคมที่มีอยู่เหล่านั้น
ออกมาใช้ เพื่อหาแนวทางหรือตัวแบบในการขับเคลื่อน
(model)ที่จะสามารถนำไปขยายผลเพื่อการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องต่อไป



 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์อยู่สามประการ

1) ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมที่มีอยู่ ในชุมชน
2) ศึกษาวิธีการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน
3)ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการนำทุนทางสังคมออกมา
ใช้ของชุมชน



 วิธีดำเนินการศึกษา 
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดย

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ15ราย
ร่วมกับการใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The
Ethnographic Futures Research) เพื่อให้ผู้ที่ถูก
สัมภาษณ์ได้สะท้อนความคิดเห็นถึงภาพของสังคมที่พึง
ปรารถนาโดยเลือกชุมชนบ้านบางไพรอำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ในการศึกษา



ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับงาน

วิจัยนี้ จึงขออนุญาตนำเสนอแนวคิดทุนทางสังคมบาง
ส่วนพอสังเขปดังนี้

1นามสมมติ
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1.	ทุนทางสังคมในทัศนะทางศาสนา	
จากงานเขียนของ บัวพันธ์ พรหมพักพิง   

(2551,หน้า78-84) ได้กล่าวถึงบทบาทของศาสนาใน
การพัฒนาในสังคมตะวันตกศาสนาคริสต์นิกายโป
รเตสแตนท์ เป็นรากฐานทางจริยธรรมในการทำงานของ
คนในยุโรปคือ ความถูกต้อง ความชอบธรรมในการ
ทุ่มเททำงานหนักการแสวงหากำไรการสะสมล้วนแต่
เป็นรากฐานทำให้เกิดการพัฒนาระบบทุนนิยมขึ้นใน
ยุโรปแล้วแผ่ขยายออกไปทั่วโลกศาสนาคริสต์นิกายโป
รเตสแตนท์ จึงเป็น “สต๊อค”ของทุนสังคมแบบหนึ่ง
ส่วนในประเทศไทยประเด็นความสนใจในเรื่องศาสนาไม่
ได้อยู่ที่โจทย์คำถามที่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆ
ในประเทศไทย จะช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างไรหรือไม่แต่ส่วนใหญ่สนใจว่าศาสนาจะ
ช่วยเยียวยาปัญหาที่ เกิดจากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้อย่างไร และศาสนาจะสามารถเสนอ
ทางออกอื่นให้แก่สังคมได้หรือไม่ ดังที่ ประเวศ วะสี
(2542,หน้า12)มองว่าพลังทางจริยธรรมซึ่งมีรากฐาน
จากศาสนาพุทธจะเป็นพลังที่สำคัญของสังคมควบคู่ไป
กับพลังอื่นๆอีกสี่ด้านคือพลังทางปัญญาเศรษฐกิจรัฐ
และสังคม ที่จะผลักดันสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต ตามครรลองที่ถูกต้อง ดีงาม ในแง่นี้ เป็นที่
ชัดเจนว่าถ้าเรามองว่าศาสนาเป็นทุนสังคมทุนดังกล่าว
นี้ ก็มิใช่ “ทุน”ที่จะนำไปสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่จะนำมนุษย์ไปสู่ความรุ่งเรืองได้อย่างเช่นกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ของ พระสุบิณ ปณีโต ที่ ได้นำหลัก
“ทิฏฐธัมมิกิตถประโยชน์”ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาที่สอนให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันก่อน เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคมทำให้ประชาชน
ร่วมมือกันตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันโดยใช้“สัจจะ”เป็นฐานร่วมและกองทุนซะกาต
ซึ่งถือเป็น “สวัสดิการพื้นถิ่น”ที่ เกิดจากฐานคิดทาง
ศาสนาอิสลามจึงถือเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่อาศัย
ฐานของความศรัทธาในศาสนาความร่วมมือร่วมใจและ
ไว้วางใจต่อกันสามารถแก้ไขปัญหาสังคมในหลายด้าน
ทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำและสิทธิของมนุษย์ที่พึง
ได้รับ(วรรณวดีพูลพอกสิน,2551)

2.	ทุนทางสังคมในทัศนะปรัชญาโบราณ	
หากจะค้นหาต้นกำเนิดของทุนทางสังคมในมิติ

ของของปรัชญาตะวันตกก็คงไม่มีนิยามหรือคำสอนของ
นักปรัชญาท่านใดที่จะเกี่ยวข้องโดยตรง แต่พอจะ
อนุมานได้ถึงเรื่องของ “ความรู้” และ “ความดี” ที่
ใกล้เคียงกับองค์ประกอบที่อยู่ในนิยามของทุนทางสังคม
ที่นักวิชาการกล่าวถึง ซึ่งปรัชญากรีกยุคปรัชญาของ
Socrates ได้เสนอวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมยืนยันหลักการ
ที่ว่า ความรู้และการกระทำต้องสอดคล้องกันคือ เมื่อ
เข้าถึงความรู้ความจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ก็คือการเข้าถึง
ความดีอย่างแท้จริง ดังอมตะวาทะของ Socrates
ที่กล่าวว่า “Knowledge is Virtue - ความรู้ คือ
คณุธรรม”(วารญีาภวภตูานนท์ณมหาสารคาม,2547)
Socratesมีลูกศิษย์คือ Plato ที่ได้ก่อตั้ง“สถาบันอคา
เดมี” (TheAcademy)ที่ให้การศึกษาอบรมความรู้
ระดับสูงสถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบ
ของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของชาวยุโรปและ Platoยัง
ได้สร้างหลักจริยศาสตร์ด้วย “หลักแห่งจิตวิญญาณ”
(TheConceptoftheSoul)และทฤษฎีคุณธรรมใน
ฐานะเป็นกิจกรรมตามหน้าที่ (TheTheoryofVirtue
asFunction)ซึ่งประกอบด้วยหลัก4ประการคือ1)
ความรอบคอบ2)ความกล้าหาญ3)การรู้จักประมาณ
และ4)ความยุติธรรมนำมาอธิบายเกี่ยวกับ“ความดี”
ว่าเป็นการสร้างปรัชญาศีลธรรมที่แตกต่างจากที่พวกโซ
ฟิสต์อ้างว่า“ความดีไม่มีอยู่จริงความดีเป็นสิ่งสัมพัทธ์”
ต่อมาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ImmanuelKant มี
แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้คล้ายขงจื้อ นักปรัชญาชาว
จีน (Confucius) โดยได้สรุปความรู้ของมนุษย์เป็น 4
อย่างคือ1)ความรู้ที่ไม่ต้องเรียนรู้ เช่นความรู้สึกหิว
กระหายเจ็บฯลฯโดยไม่ต้องสอน2)ความรู้ที่ต้องเรียน
ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ เช่นวิชาคณิตศาสตร์และประสบการณ์
ของชีวิต3)ความรู้แห่งการวินิจฉัยหรือตัดสินเป็นความ
รู้ที่คล้ายกับ“เหยินต้าว”ของขงจื้อคือ เป็นความรู้ที่
มนุษย์สามารถวินิจฉัยได้ว่าสิ่งนี้เลวสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้
สะอาดสิ่งนี้สกปรกฯลฯและ4)ความรู้ที่นอกเหนือ
หรือเกินสติปัญญาของมนุษย์ที่จะรู้ได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับ
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พระเจ้าวิญญาณหรือภูตผีวัฏจักรของมนุษย์มนุษย์มา
จากไหน?ฯลฯนอกจากนี้ปรชัญาขงจือ้(Confucianism)
ยังได้กล่าวไว้ใกล้เคียงองค์ประกอบของทุนทางสังคมใน
เรื่องของจริยธรรมทางการเมือง ไว้ว่านักการเมืองจะ
ต้องมีคุณธรรมกตัญญู เมตตาคุณงามความดีความถูก
ต้องตรงไปตรงมาการสนับสนุนและความไว้วางใจจาก
ประชาชน รวมไปถึง ปรัชญาม่อจื๊อ (Mohism)ที่ได้
กล่าวถึง“หลักความรักสากล” (UniversalLove)อยู่
ในเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองที่คนทุกคนในโลกควร
จะรักบุคคลอื่นอย่างเสมอหน้ากันทั้งหมด โดยไม่มีข้อ

ยกเว้นและโดยไม่มีการแบ่งแยก เม่งจื๊อ (Mencius) ได้
กล่าวไว้ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติดีมาตั้งแต่กำเนิดความ
รู้สึกที่ดีของมนุษย์มีอยู่4ประการคือความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจความละอายในสิ่งที่ผิดและความภาคภูมิใจในสิ่ง
ที่ถูกความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ส่วน ซุนจื๊อ(HsunTzu)กล่าวว่ามนุษย์จะกลายเป็นคน
ดีได้ก็ด้วยการอยู่รวมกันเป็นสังคมและสามารถแยก
ความสัมพันธ์ในสังคมได้ เรียกว่า “การกำเนิดของ
คุณธรรม”(ตาราง1)



ตาราง	1

สรุปแนวคิดของนักปรัชญาที่สะท้อนองค์ประกอบของทุนทางสังคม 


องค์ประกอบ	
นักปรัชญาตะวันตก	 นักปรัชญาตะวันออก	

Socrates Plato Kant ขงจื้อ ม่อจื้อ เม่งจื๊อ ซุนจื๊อ

ความรู้ √ √ √ √ - - -

ความดี √ √ - √ √ √ √

ความรัก - √ - - √ - -

3.	ทนุทางสงัคมในมมุมองของนกัคดิรว่มสมยั 
ในยุคร่วมสมัย แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมมัก

ปรากฏแทรกอยู่กับแนวคิดในยุคที่โลกกำลังเคร่งเครียด
กับเรื่องการเมืองการปกครองดังเช่นในคริสต์ศตวรรษที่
17 นักคิดแนวสัญญาประชาคมอย่าง จอห์น ล็อก
(JohnLocke)และฌอง-ฌัก รุสโซ (Jean-Jacques
Rousseau)พยายามขายความคิดที่ว่าผู้ปกครองที่ดี
ที่สุดคือผู้ปกครองที่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับราษฎร
ซึ่งถ้าหากไม่ทำก็จะต้องถูกถอดถอนหรือพ้นหน้าที่ไป
และ ในแนวคิดนี้ประชาชนต้องสามารถควบคุมตรวจ
สอบผู้ปกครองได้โดยตลอดอันเป็นที่มาของระบบการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองการปกครองที่ เรียกว่า
MandatorySystemคือคนที่จะไปปกครองประชาชน
จะต้องได้รับ“อาณัติ”คือการมอบหมายบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบไปจากประชาชนเสียก่อน ด้วย

ความคิดนี้จึงพัฒนามาสู่ระบบ “เลือกตั้ง” ในแนวคิด
ประชาธิปไตยในยุคที่ผ่านมา การที่ผู้ปกครองได้รับ
“อาณัติ” ก็คือการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
นั่นเอง

JamesColeman (1988)ซึ่งน่าจะเป็นท่าน
แรก ๆ ที่ ได้นิยามทุนทางสังคมโดยใช้เกณฑ์หน้าที่
(by function) ไว้ว่า ทุนทางสังคม เป็นความ
หลากหลายของหน่วยทางสังคม เหมือนกับทุนในรูป
แบบอื่นๆสามารถสร้างผลิตภาพและสร้างโอกาสใน
การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ทุนทางสังคม
เหมือนกับ ทุนกายภาพและทุนมนุษย์ แต่อาจจะไม่
สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์และอาจใช้ได้กับงาน
บางอย่าง กล่าวคือ ทุนทางสังคมจะอยู่ ในรูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำด้วยกันเองโดย
ทุนทางสังคมจับต้องไม่ได้และไม่ใช่คุณสมบัติส่วนบุคคล
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เช่นการศึกษาทักษะ เป็นต้นจากนั้นทุนทางสังคมได้
แพร่หลายหลังจากมีการถกเถียงกันเรื่องประชาสังคม
จากแนวคิดของ Putnam (1993)ที่ได้นิยามทุนทาง
สังคมว่า เป็นลักษณะเด่นขององค์กรทางสังคม เช่น
ความไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐาน (Norms) และ
เครือข่าย(Networks)ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสังคมโดยการส่งเสริม เกื้อหนุนการร่วมมือในการ
ดำเนินงานซึ่งกันและกัน


4.	ทุนทางสังคมในประเทศไทย	

ประมาณช่วงปีพ.ศ.2540ภายหลังจากที่ได้มี
การจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) โครงการ
ของกองทุนดังกล่าว ได้พยายามและทำให้สังคมไทยหัน
กลับไปมองคุณค่าที่เคยมีอยู่ที่เป็นทุนเดิมซึ่งการดำเนิน
การดังกล่าวได้เกิดการฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีอยู่และเริ่ม
สูญหายให้มีการนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาใน
ระดับชุมชน และหลังจากนั้น คำว่าทุนทางสังคมใน
ประเทศไทยก็ได้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิชาการ
และนักปฏิบัติในประเทศไทยหลาย ๆ ท่านได้ให้
ความหมายและอธบิายไว้ประเวศวะสี(2541,หนา้27-28)
กล่าวถึงความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมการมีการศึกษาดี
มีวัฒนธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมการมีประสิทธิภาพในการทำงานมีการเมือง
และระบบราชการที่ดี เมื่อนำเอามารวมกันก็เรียกได้ว่า
เป็นการเกิดทุนทางสังคมซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ
และ“ภูมิปัญญา” เป็นทุนที่สำคัญและเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศเช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่า“ชาติหรือ
ชุมชนที่ดำรงความเป็นชาติหรือชุมชนมาได้ ย่อมต้องมี
ภูมิปัญญาแห่งชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอันผ่านการ
สังเกตทดลองใช้คัดเลือกและถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรม
สืบต่อมา การพัฒนาใดๆจำต้องคำนึงถึงภูมิปัญญา
แห่งชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่การพัฒนานั้นๆ
ก็อาจทำให้เสียสมดุลในชีวิตและสังคม” ของ สุวิทย์
วิบูลย์ผลประเสริฐและโกมาตรจึงเถียรทรัพย์ (2530)
รวมถึงเสรีพงศ์พิศ(2544)ที่ว่า“หากมีการเรียนรู้และ

วิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า ชุมชนยังมีทุนอีกมากมายที่
ทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาจนพึ่งพาตนเองได้ นั่นคือ
ทุนทางสังคม ที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือ
สังคม  ประกอบไปด้วย ทุนทางศีลธรรม ทุนทาง
ทรัพยากรทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ชาติชายณเชียงใหม่(2543,หน้า
286) ได้กล่าวว่าทุนทางสังคมหมายถึงทุนทางสังคม
คือ วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของ
ชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการองค์กรของ
ประชาชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา
พื้นบ้าน

อมราพงศาพิชญ์  (2543,หน้า19) ได้กล่าว
ว่าทุนทางสังคมคือความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ
และตั้ง ระหว่างบุคคลสถาบัน/องค์กรทั้งในรูปปัจเจก
กลุ่มและรูปเครือข่ายรวมทั้งค่านิยมบรรทัดฐานที่สังคม
ยึดถือ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับ
ครอบครัวชุมชนและประชาสังคม

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2541,หน้า6) ได้กล่าวว่า
ทุนทางสังคมคือคุณภาพของคนรวมทั้งความสามารถ
ปรับและสนับสนุนความสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติ
ให้มีบทบาทในเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ เปิดโอกาส
ให้การเรียนรู้จัดตั้ง (Organized) ในหมู่ผู้ปกครองที่อยู่
ในละแวกนั้น เช่น โรงเรียนบ้านมีการส่งเสริมอนามัย
โดยดึงเอาความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
การรักษาพยาบาลกลับมาใช้

สุพรรณี ไชยอำพร (2546,หน้า 59-60) ได้
ศึกษาความหมายของ“ทุนทางสังคม”จากนักวิชาการ
หลายท่านและสรุปว่าทุนทางสังคมเน้นที่รูปแบบความ
สัมพันธ์ที่อยู่ ในกลุ่มสังคมโดยเฉพาะชนบท ตั้งแต่
ครอบครวัขยายไปสูก่ลุม่เพือ่นกลุม่อาชพีและกลุม่ตา่งๆ
ในชุมชนและสังคม ที่มุ่งมั่นเพื่อส่วนรวมร่วมกัน เอื้อ
อาทรช่วยเหลือ ร่วมมือกันในการดำเนินการต่างๆ ใน
ชีวิตและสังคมตน
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ตาราง	2		

สรุปองค์ประกอบของมิติทุนทางสังคมที่จะนำไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา	 	

ในตาราง2จากนิยามคำสำคัญและข้อสรุป

จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไว้  สามารถแบ่ง

องค์ประกอบออกเป็น3หมวดหลักๆคือความรู้ความ

ดี และความรัก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ

ทุนทางสังคมดังนี้ 1)มิติของความรู้ ได้แก่ความรู้และ

ภูมิปัญญาสมรรถนะของคนและผู้นำ2)มิติของความดี

ได้แก่ความเห็นอกเห็นใจต่างตอบแทน เอื้ออาทรและ

ช่วยเหลือกัน ศีลธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมและ

ประเพณี ความเชื่อทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม

ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึง

สถาบันทางสังคม และ 3) มิติของความรัก ได้แก่

เครือข่ายทางสังคมความไว้วางใจการเป็นพวกเดียวกัน

และความรักในพวกพ้องของตนมาใช้เป็นแนวทางหรือ

ขอบเขตในการศึกษาถึงสถานภาพของทุนทางสังคม

อันเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนบ้านบางไพรซึ่งทุนเหล่านี้จะมี

การผ่านกระบวนการในการนำออกมาใช้อย่างใดอย่าง

หนึ่งซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน

ไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการทำให้ชุมชนเป็นสังคมที่

พึงปรารถนาของคนในชุมชน (ในทำนองเดียวกับศัพท์คำ

ว่าคุณภาพสังคม (SocialQuality)หรือการเป็นสังคม

ที่มีคุณภาพที่แวดวงวิชาการกำลังให้ความสนใจอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่ในบทความนี้อาจจะอยู่เพียงระดับมุมมอง

ของชาวบ้านสามัญชนทั่วไปที่ปรารถนาในเรื่องต่างๆ)

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดัดแปลงมาจาก“ขั้นตอนการขับเคลื่อน

นักปรัชญา/นักคิดร่วมสมัย
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ความรู้
ความรู้และภูมิปัญญา    √ √ √  √  √
สมรรถนะของคนและผู้นำ    √    √  

ความดี

บรรทัดฐานทางสังคม   √   √ √  √ 
สถาบันทางสังคม    √ √ √ √  √ √
ความเห็นอกเห็นใจต่างตอบแทนเอื้ออาทร

ช่วยเหลือกัน
   √ √    √ √

วัฒนธรรมและประเพณี    √ √ √    
ศีลธรรมและจริยธรรม     √     √
ความเชื่อทางสังคม     √     
ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน     √     

ความรัก
เครือข่ายทางสังคม   √    √  √ 
ความไว้วางใจ √ √ √  √    √ √
การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง          √

35Vol.17No.1January-April2012



งานเพื่อให้บรรลุภาวะสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน”ของสุ

พรรณีไชยอำพร(2554,หน้า118-120)ได้แก่ขั้นการ

ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมหรือขั้นเตรียมการ ซึ่ง

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆอีก3ขั้นตอนขั้นแรกคือ

ขั้นการตระหนักในช่องว่าง (ConsciousnessGap)ขั้น

มีความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต ขั้นให้

เกียรติ/ไม่สร้างความรู้สึกแปลกแยก(Delineation)ขั้น

ที่สองการมีส่วนร่วม (Participation)อันหมายถึงการมี

ส่วนร่วมตัดสินใจหรือการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่องตั้งแต่

เริ่มจนสิ้นสุดการขับเคลื่อนขั้นที่สามสามารถพึ่งตนเอง

(Self– reliance)สามารถจัดการปัญหาด้วยตนเองบน

พื้นฐานทรัพยากรของตนเป็นหลักและขั้นที่สี่ ขั้นผู้คน

ในสังคมคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective

PersonalitySociety)คิดถึงผู้อื่นคิดถึงผลประโยชน์

สาธารณะตลอดจนการมีจิตอาสาซึ่งหากพัฒนาถึงขั้นที่

4 ที่ผู้คนคำนึงถึงส่วนร่วมทางการขับเคลื่อน งาน

คุณภาพสังคมย่อมบังเกิดขึ้น


 อภิปรายผลการศึกษา 
1.	สถานการณ์ของทุนสังคม	

“ทุนทางสังคม”ซึ่งมีสถานะเป็นทรัพย์สินร่วม
(Common Property) มีสถานะหรือความเป็นอยู่
อย่างไรในชุมชนนั้น เราไม่สามารถที่จะวัดเป็นปริมาณ
ออกมาได้ทั้งนี้เนื่องจากว่า โดยธรรมชาติแล้วทุนทาง
สังคม ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นนามธรรมอย่างไรก็ตาม
แม้ว่าเราจะไม่สามารถวัดปริมาณของทุนทางสังคมออก
มาให้ เห็นได้ แต่มันสามารถสะท้อนให้เห็นผ่าน
ปรากฏการณ์ที่สนับสนุนการมีอยู่หรือการผลิตซ้ำของทุน
ทางสังคมได้ โดยการสกัดและตีความเบื้องต้นจากข้อมูล
ปรากฏการณ์ของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ(ตาราง3)ดังนี้



ตารางที่	3

แสดงสถานะของทุนทางสังคมที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	

ทุนทางสังคม ความถี่*(n=15) ร้อยละ(100.00)

มิติของความรู้ความรู้และภูมิปัญญา 10 66.67
สมรรถนะของคนและผู้นำ 7 46.67
มิติของความดีบรรทัดฐานทางสังคม 5 33.33
สถาบันทางสังคม 7 46.67

ความเห็นอกเห็นใจต่างตอบแทนเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน 9 60.00
วัฒนธรรมและประเพณี 7 46.67
ศีลธรรมและจริยธรรม 2 13.33
ความเชื่อทางสังคม 2 13.33
ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 7 46.67
มิติของความรักเครือข่ายทางสังคม 12 80.00
ความไว้วางใจ 4 26.67

การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง 3 20.00
หมายเหตุ:*หมายถึงตอบได้มากกว่า1คำตอบ

ทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุดอันดับ1ของชุมชน
บ้านบางไพรคือ“เครือข่ายทางสังคม”ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลที่
สำคัญกล่าวถึง ถึงร้อยละ80.00สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาก่อนหน้านี้ที่ว่า เครือข่ายทางสังคม เป็นทุนทาง

สังคมที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดของชุมชน เนื่องจากในการ
ศึกษาพบว่าชุมชนบ้านบางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทาง
สังคมจำนวนมากที่มีความเข้มแข้ง มีผลงานและรางวัล
มากมายทำให้มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดู
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งานจำนวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศมี
ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม
ที่สร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรชุมชนอีก 14 กลุ่ม
นอกจากนี้  เครือข่ายทางสังคมยังสามารถแบ่ง ได้เป็น
2ส่วนตามการนำมาใช้ คือ 1) เครือข่ายทางสังคมใน
ระดับกลุ่ม จากการก่อตั้งและดำเนินงานประสานกัน
ของกลุ่มต่าง ๆ และ 2) เครือข่ายทางสังคมในระดับ
ปัจเจกที่เกิดจากความคุ้นเคยส่วนตัว

ทุนทางสังคมที่เด่นชัดรองลงมาอันดับ 2คือ
“ความรู้และภูมิปัญญา” โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญกล่าว
ถึงถึงร้อยละ66.67ซึ่งส่วนใหญ่ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านการประกอบอาชีพทั้งที่เป็นความรู้จากภายในและที่
ได้รับจากภายนอกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดกลุ่มใน
ชุมชนและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

ส่วนทุนทางสังคมที่เด่นชัดในอันดับ3“ความ
เห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน”
โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญกล่าวถึง ถึงร้อยละ60.00ซึ่ง
ชุมชนบ้านบางไพรมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่าง
ตอบแทน เอื้ออาทรช่วยเหลือกัน มาตั้งแต่อดีต เช่น
การรวมกลุ่มทำน้ำตาลกันช่วยกันหรือการผลัดกันเคี่ยว
ที่เรียกว่า “เข้ายาม” การช่วยปลูกบ้าน การแบ่งปัน
อาหาร การแขกกันในการทำสวน ส่วนในปัจจุบัน
เป็นการแขกกันในเครือญาติช่วยเหลือสอดส่องดูแลสวน
ให้กันช่วยนักท่องเที่ยวที่หลงทางและช่วยกันขุดลอก
คลองเป็นต้น

จากข้อมูลทั้งที่กล่าว ทำให้สามารถสรุป
สถานการณ์ได้ว่าทุนทางสังคมใดที่มีมากทุนทางสังคม
ใดที่มีน้อยและทุนทางสังคมใดที่ดีหรือสุ่มเสี่ยงเมื่อมีการ
นำมาใช้ รวมไปถึงทุนทางสังคมใดที่ควรใช้ต่อไปหรือ
พยายามหาทางส่งเสริมพัฒนาดังนี้1)	ทุนทางสังคมที่มี
มาก	 และมีการนำมาใช้ให้เกิดผลดีต่อชุมชน	 ควร
ส่งเสริมให้ใช้ต่อไป ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม ความรู้
และภูมิปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอื้อ
อาทร ช่วยเหลือกันและวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
2)	ทุนทางสังคมที่มีมาก	แต่มีการนำมาใช้น้อยหรือไม่
ใช้เลย	ควรส่งเสริมให้ใช้ ได้แก่ สมรรถนะของคนและ
ผู้นำ ตีความถึงการที่ชุมชนยังมีทรัพยากรมนุษย์หรือ
บุคคลที่มีความรู้ภูมิปัญญาและมีความเป็นผู้นำในด้าน
การพัฒนาสังคมอยู่เพียงไม่กี่คนซึ่งควรมีการส่งเสริม

การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญารวมทั้งทำงานด้านการพัฒนาต่อไปรวมไปถึง
สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันการปกครองที่
ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านค่อนข้างห่างเหินและไม่ได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มในชุมชน3)	ทุนทาง
สังคมที่มีความสุ่มเสี่ยง	และมีการนำมาใช้มาก	ต้องมี
การวางมาตรการป้องกันคือการเป็นพวกเดียวกันและ
ความรักพวกพ้อง โดยเฉพาะการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้กับคนบางกลุ่มซึ่งทำให้มีคนบางกลุ่มมองว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติ

 
2.	 การนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้าน	 
บางไพร	

วิธีการนำทุนทางสังคมไปใช้ของชุมชนมี 3
ระดับดังนี้

		 	 	 	2.1	 	การนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อชีวิต
ตนเองและครอบครัว เป็นการนำทุนทางสังคมมาใช้ใน
ระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของ
ตนเองมีกระบวนการในการนำไปใช้ ได้แก่ตระหนักถึง
ปัญหาร่วมเรียนรู้ทำเป็นตัวอย่างขอรับการสนับสนุน
ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย และขยายผล
ใช้ความไว้วางใจ ใช้ความเป็นเครือญาติปฏิสัมพันธ์ใน
ระดับเพื่อนบ้านคนสนิทและองค์ความรู้ภูมิปัญญาของ
ตนเองเท่านั้นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงการนำทุนทาง
สั งคมออกมาใช้ เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้แก่การสร้างชีวิตครอบครัวการ
จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน เช่น เครือข่ายฐานการ
เรียนรู้คนเอาถ่านกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตำบลน้ำคลอง
กลุ่มน้ำพริกแกงตำบลน้ำคลอง โดยมีการนำทุน
ทางสังคมมาใช้ ได้แก่ ความรู้และภูมิปัญญาที่ เกิด
ภายใน/ภายนอกความไวว้างใจทรพัยากรการชว่ยเหลอื
ความเชื่อทางสังคมและการช่วยเหลือกันมาใช้ใน

 2.2	 การนำมาใช้ ในระดับกลุ่ มหรื อ
เครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ
การนำทุนทางสังคมมาใช้ในระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการ
ประกอบการ มีกระบวนการในการนำไปใช้ ได้แก่
วางแผนและมีการวางกติกาข้อตกลงร่วมกันมีการรวม
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กลุ่มสร้างเครือข่ายลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมา
ช่วยมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่นทำวิจัยการใช้สื่อเข้า
มาช่วยในการดำเนินงานมีการขอรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกมากขึ้น โดยนำเอาทุนทางสังคม ได้แก่ กลุ่ม
และเครือข่ายองค์ความรู้ภูมิปัญญาความไว้วางใจและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใช้ความเป็นเครือญาติ ปฏิ
สั ม พั น ธ์ ใ น ร ะ ดั บ เ พื่ อ น บ้ า น ค น ส นิ ท อุ ป ถั ม ภ์
ปรากฏการณ์ที่แสดงถึงการนำทุนทางสังคมออกมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบ
อาชีพและการประกอบการ ได้แก่ การประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์และรีสอร์ท การขอรับสนับสนุนจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยอาศัยไว้วางใจความคุ้นเคยและ
ส่วนตัวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ  โดยมี
การนำทุนทางสังคมมาใช้ ได้แก่ ความรู้ ทรัพยากร
เครือข่ายทางสังคม, ความไว้วางใจ ความเป็นพวก
เดียวกันศีลธรรมความเห็นอกเห็นใจและสมรรถนะ
ของผู้นำ

2.3	การนำมาใช้ในระดับกลุ่มหรือเครือข่าย
การพัฒนาชุมชนโดยรวม	การนำทุนทางสังคมมาใช้ใน
ระดับนี้มีการกระบวนการในการนำมาใช้ได้แก่ตระหนัก

ถึงปัญหาร่วมเรียนรู้การทำเป็นตัวอย่างมีการวางแผน
และกำหนดเป้าหมายวางระเบียบกติกาข้อตกลงร่วมกัน
มีระเบียบในการรับสมาชิกการสร้างเครือข่ายลงมือ
ปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
เช่นทำวิจัยการใช้สื่อสรุปบทเรียนหรือประเมินมีการ
ขอรับการสนับสนุนจากภายนอกมีการประเมินผลและ
มีการขยายผลมากขึ้นแต่ทุนทางสังคมที่เอามาใช้ก็ยังคง
เป็นกลุ่มและเครือข่าย องค์ความรู้ภูมิปัญญาความไว้
วางใจปรากฏการณ์ที่แสดงถึงการนำทุนทางสังคมออก
มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนโดยรวม ได้แก่การก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกส้มโอ
พันธ์ขาวใหญ่ตำบลน้ำคลอง การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลน้ำคลอง จนกลายเป็น
“ศนูยเ์รยีนรูม้หาวชิชาลยัภมูปิญัญาทอ้งถิน่สมทุรสงคราม”
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเครือข่ายมหา
วิชชาลัยและการเกิดฐานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยมี
การนำทุนทางสังคมมาใช้ ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม,
บรรทัดฐานทางสังคมทรัพยากรสถาบันทางสังคมและ
บรรทัดฐานทางสังคม


ตาราง	4		

สรุปรูปแบบและขั้นตอนการนำทุนทางสังคมมาใช้ของชุมชน 



ระดับ

เพื่อชีวิตตนและครอบครัว กลุ่ม/เครือข่ายอาชีพ
กลุ่มหรือเครือข่ายการ

พัฒนาโดยรวม

ตระหนักถึงปัญหาร่วมเรียนรู้ √ - √
ทำเป็นตัวอย่าง √ - √
วางแผนและกำหนดเป้าหมาย - √ √
มีส่วนร่วมรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย - √ √
ขอรับการสนับสนุน √ √ -
ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย √ √ √
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ - √ √
สรุปบทเรียนหรือประเมิน - - √
ขยายผล √ - √

3.	 ปัญหาและอุปสรรคในการนำทุนทาง
สังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร	

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในนำเอาทุนทาง
สังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพรจากการศึกษา
พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ(ร้อยละ86.67)เห็นว่าปัญหา
อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในนำเอาทุนทางสังคมออกมาใช้

คือปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ
การเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานที่สนับสนุน รองลงมา
(ร้อยละ66.67)คือปัญหาคนทำงานสังคมมีน้อย ไม่มี
การสร้างผู้นำกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาและพัฒนาชุมชนโดยรวมอันดับที่
3 (ร้อยละ 53.33) คือ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่
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ชุมชนมีเส้นทางผ่านเข้าออกหลายเส้นทางทำให้สุ่มเสี่ยง
ในเรื่องปัญหายาเสพติดและการควบคุมพฤติกรรมนัก
ท่องเที่ยว/ไม่สงบ (ตาราง5)ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็น
ปัญหาที่สำคัญที่จะขัดขวางให้ชุมชนไม่สามารถเกิดเป็น

สังคมที่พึงปรารถนาดังที่จะได้นำเสนอผลการศึกษาถึง
ภาพของสังคมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาโดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบEFRในหัวข้อต่อไป




ตาราง	5		

แสดงปัญหาในการนำเอาทุนทางสังคมออกมาใช้	


ปัญหา ความถี่*(n=15) ร้อยละ(100.00)

ความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานที่สนับสนุน 13 86.67

คนทำงานสงัคมมนีอ้ยไมม่กีารสรา้งผูน้ำกจิกรรมทางสงัคมรุน่ใหม่เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรู้

ภูมิปัญญาและพัฒนาชุมชนโดยรวม
10 66.67

ชุมชนมีเส้นทางผ่านเข้าออกหลายเส้นทางทำให้สุ่มเสี่ยงในเรื่องปัญหายาเสพติดและการ

ควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว/ไม่สงบ
8 53.33

หมายเหตุ:	*	หมายถึงตอบได้มากกว่า1คำตอบ

 การที่จะทำให้ชุมชนบ้านบางไพรเป็นสังคมที่
พึงปรารถนาได้ จะต้องมีการขับเคลื่อนให้สังคมมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่ชุมชนพึงปรารถนาพบว่าผู้ให้
ข้อมูลที่สำคัญ (ร้อยละ73.33) อยากให้ชุมชนตนเอง
เป็นชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลรองลงมา(ร้อยละ66.67)อยากให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ (ร้อยละ 53.33)
อยากให้ชุมชนมีความรักใคร่ปรองดอง/คนมีความ

สามัคคี/มีส่วนร่วม/ ไม่ทะเลาะกันที่เหลือคืออยากให้
ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี/เด็กเยาวชนเป็นคนและคนใน
สังคมมีความอยู่ดีมีสุข/ อยู่ดีกินดี เท่ากันที่ (ร้อยละ
20.00)คนรักในศักดิ์ศรีของตนเอง/มีความซื่อสัตย์และ
เด็กเข้าวัดมากขึ้น เท่ากันที่ (ร้อยละ13.33)รวมถึงคน
พึ่งตัวเองได้/ช่วยเหลือตัวเองได้/ดูแลสุขภาพตัวเองได้
(ร้อยละ6.67)ตามลำดับ(ตาราง6)



ตาราง	6

แสดงลักษณะความสัมพันธ์และสภาพของสังคมที่พึงปรารถนา	
ลักษณะความสัมพันธ์และสภาพของสังคมที่พึงปรารถนา ความถี่	*	(n	=	15) ร้อยละ	(100.00)

ลักษณะความสัมพันธ์ที่พึงปรารถนา

พึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูล- 11 73.33

รักใคร่ปรองดอง/คนมีความสามัคคี/มีส่วนร่วม/ไม่ทะเลาะกัน- 8 53.33

ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี/เด็กเยาวชนเป็นคนดี- 3 20.00

สภาพของสังคมที่พึงปรารถนา

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน- 10 66.67

อยู่ดีมีสุข/อยู่ดีกินดี- 3 20.00

รักในศักดิ์ศรีของตนเอง/มีความซื่อสัตย์- 2 13.33

เด็กเข้าวัดมากขึ้น- 2 13.33

พึ่งตัวเองได้/ช่วยเหลือตัวเองได้/ดูแลสุขภาพตัวเองได้- 1 6.67

	หมายเหตุ:*หมายถึงตอบได้มากกว่า1คำตอบ
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จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้ศึกษาได้พยายามสร้าง

ข้อเสนอแนะผ่านการออกแบบ Model “ตัวแบบ

บูรณาการขับเคลื่อนการใช้ทุนทางสังคมเพื่อนำไปสู่

สังคมที่ชุมชนพึงปรารถนา”(ดูภาพ1)โดยดัดแปลงและ

พัฒนาเพิ่มเติมจากขั้นตอนการขับเคลื่อนงานเพื่อให้

บรรลุภาวะสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนของสุพรรณี ไชย

อำพร (2554,หน้า118-120) โดยสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนำ

เข้า (Input)ที่จะทำให้เป็นสังคมที่ชุมชนพึงปรารถนาได้

ก็คือทุนทางสังคมทั้ง 3มิติ 12ทุนอันได้แก่มิติของ

ความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้และภูมิปัญญา

สมรรถนะของคนและผู้นำ  มิติของความดี ประกอบไป

ด้วย บรรทัดฐานทางสังคมสถาบันทางสังคมความเห็น

อกเห็นใจ การต่างตอบแทน เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน

วัฒนธรรมและประเพณี ศีลธรรมจริยธรรมความเชื่อ

ทางสังคมทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกันมิติ

ของความรักประกอบไปด้วยเครือข่ายทางสังคม,ความ

ไว้วางใจและการเป็นพวกเดียวกันรักพวกพ้องซึ่งควรมี

กระบวนการหรือขั้นตอน(ตาราง4)ในการขับเคลื่อนไป

สู่สังคมที่พึงปรารถนาดังนี้ 1) สร้างความตระหนักให้

คนในชุมชนเริ่มคิดที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกัน 2)ค้นหา

ศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสม3)สร้าง

ผู้นำหรือแกนนำเพิ่มขึ้น 4) ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน5)ลงมือทำอย่างมีส่วนร่วม

ทั้งชุมชนภาครัฐและเอกชน6)ติดตามประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่องและ7)การขยายผลซึ่งจะเกิดผลกับชุมชนนั้น

เช่นทุนที่เป็นเครือข่ายทางสังคมมีการนำไปใช้โดยการ

ขยายผลซึ่งผลของการขยายผลคือ เกิดกลุ่มไปทั่วตำบล

ทุนที่เป็นความรู้และภูมิปัญญามีการนำไปใช้โดยการ

ค้นหาทุนทางสังคมและขยายผลซึ่งผลคือองค์ความรู้ที่

มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเมื่อมีการถ่ายทอดหรือขยาย

ผลก็จะทำให้องค์ความรู้ไม่สูญหายและเป็นประโยชน์ต่อ

คนอื่นเป็นต้นซึ่งทุนที่เป็นปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ

เหล่านี้จะทำให้เกิดผลที่ดีต่อชุมชนทั้งผลด้านความ

สัมพันธ์และผลด้านสภาพสังคมที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ผล

สุดท้ายที่ชุมชนต้องการคือ“ชุมชนที่พึงปรารถนา” ได้

ในที่สุด





ภาพ	1ตัวแบบบูรณาการขับเคลื่อนการใช้ทุนทางสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมที่ชุมชนพึงปรารถนา

แหล่งที่มา	:พัฒนาโดยผู้ศึกษา,2554.
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