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บทคัดย่อ
ทุนทางสังคม เป็นสินทรัพย์สาธารณะที่มีค่าของสังคมอันเกิดจากการที่มนุษย์ได้
หล่อหลอมสั่งสมขึ้นมาเกิดเป็นบรรทัดฐาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่า
เป็ น ทุ น ขั้ น พื้ น ฐานของสั ง คมที่ ช ่ ว ยเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ฉะนั้น กลไกการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีลักษณะ
เฉพาะแตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความส�ำคัญ
โดยการบู ร ณาการทางความรู ้ ความคิ ด กั บ ทุ น สั ง คมนั้ น บทความนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับทุนทางสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการ
ทุ น ทางสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยพบว่ า ทุ น ทางสั ง คมก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ
การบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน โดยอาศัยกลไกประชารัฐหรือความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น โดยข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยอาศัยกลไกประชารัฐ ประกอบด้วย 1) นโยบายการบริหารของผู้น�ำยึดหลักกลไก
ประชารัฐที่ดีเป็นแนวทางในการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2) นโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาชนในเชิงรุก
และ 3) นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบของ
เครือข่ายใหม่ และการรักษาเครือข่ายเดิม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการ
กลไกประชารัฐที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: ทุนทางสังคม, การพัฒนาท้องถิ่น
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Social Capital and Policy Proposal of Integrating the Social
Capital for Local Development.
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Abstract
Social capital is the valuable asset of the society emerged from
socialization to be social norm, culture and folk wisdom and others. This is the
social basic for develop economy, society and environment. Thus, integration
mechanism by applying social capital which is different for each local as local
contexts to be integrated by knowledge, idea with social capital which is very
important to local development. This article has objective to study the basic
concepts of social capital and policy proposals for integration social capital to
develop locality. It found that social capital is very significant to be integrated
for local development in every approaches by applying good governance as
civil state or collaboration between public sector, private sector and civil
society to develop economy, society and environment. For the policy
proposal for integration the social capital for local development are consisted
of three issues which are; 1) policy of the executive which focusing on good
governance as the administration mechanism by integration social capital to
develop locality, 2) policy for local organizations to create the active public
participation and 3) policy for local organizations for creating networks and
maintain old networks for economics and social development.
Keywords: Social capital, Local development
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บทน�ำ

นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504 - 2509) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในฐานะที่รัฐจึงเป็นผู้น�ำ
ในการพัฒนา ได้เริ่มต้นด้วยการเร่งลงทุนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตและน�ำผลผลิตจากชนบทออกสู่ตลาด เร่งระดม
การผลิตสินค้าจากฐานทรัพยากรที่มีอยู่เหลือเฟือ รวมทั้งขายทรัพยากรไปเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนาทีม่ งุ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าในแต่ละยุค
สมัย ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาการพัฒนาทีไ่ ม่ได้สดั ส่วน เมืองบางเมืองเจริญเร็วกว่าชนบทมาก จนเกิด
การอพยพเข้ามาสร้างปัญหาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เศรษฐกิจในภาพรวมทีข่ ยายตัว แต่กลับมี
ส่วนแบ่งทางรายได้ทไี่ ม่เท่าเทียมกัน จึงเริม่ มีปญ
ั หาสังคมหลากหลายรูปแบบมากขึน้ วัฒนธรรม
อันดีงามเริ่มถูกละเลย ทรัพยากรธรรมชาติค่อย ๆ ร่อยหรอลงจนยากที่จะฟื้นฟู และบาง
ประเภทก็ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมามีเหมือนเดิมได้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีและเหมาะสม
ก็เสื่อมโทรมลงจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นต้นมา สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจงึ ปรับเปลีย่ นแนวคิดของการพัฒนา จากทีเ่ คยก�ำหนดเป็นด้าน ๆ
มาให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการในทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งแนวคิดและทิศทางที่
เปลีย่ นแปลงไปนัน้ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลและมุง่ สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา พร้อมกับปรับเปลีย่ นวิธดี ำ� เนินการให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในกระบวนการพัฒนาให้มากทีส่ ดุ ในการจัดท�ำแผนฯ 9 (2544 - 2549) สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้อญ
ั เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย นอกจากในเชิงการจัดการที่ให้ รู้ รัก สามัคคีแล้ว มาเป็น
ปรัชญาน�ำทาง พร้อมทั้งก�ำหนด 7 ยุทธศาสตร์หลักที่ครอบคลุมในเรื่องของการบริหาร
จัดการทีด่ ี การพัฒนาคน และการคุม้ ครองทางสังคม การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและ
เมืองอย่างยัง่ ยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การบริหารเศรษฐกิจ
ส่วนรวม การเพิม่ สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ การพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดนี้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดี มีสุขของคนไทย
จนกระทัง่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550 - 2554) ยังคงน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดย
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ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยูร่ ว่ มกันด้วยสันติสขุ ในสังคม และการอยูร่ ว่ มกัน
ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุน
3 ด้าน ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และการน�ำไป
ใช้ประโยชน์อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน น�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความอยู่เย็น
เป็นสุขของคนในสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยก�ำลังพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและ “สร้างสมดุลการพัฒนา”
ในทุกมิติ เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย โดยทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 จะเป็ น การ
สร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยขยาย
การน� ำ ทุ น ของประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ จาก 3 ทุ น ทั้ ง ทุ น สั ง คม ทุ น เศรษฐกิ จ และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ
ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และทุ น ทางวั ฒ นธรรม มาใช้
ประโยชน์อย่าง บูรณาการ และเกื้อกูลกัน
ทุนทางสังคม จึงเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ และการบริหาร
ประเทศทีผ่ า่ นมาของไทยก็ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำทุนทางสังคมมาใช้ประโยชน์
ให้สงู สุดและสอดคล้องกับศักยภาพ อย่างไรก็ตาม การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับทุนทางสังคมและ
การน�ำทุนทางสังคมมาใช้ประโยชน์ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการให้คำ� อธิบาย ในบทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทุนทางสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของการบูรณาการทุนทางสังคมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ รายละเอียดดังนี้

แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับทุนทางสังคม

ค�ำว่า “Social Capital” นัน้ ได้ถกู เรียกแตกต่างกันไป เช่น ทุนทางสังคม ทุนสังคม
ทุนของสังคม ต้นทุนทางสังคม โดยในประเทศไทยมีการใช้คำ� ทีส่ บั สนระหว่างค�ำว่า “ทุนทาง
สังคม” กับ “ต้นทุนทางสังคม” ซึ่งค�ำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ ทุนทางสังคม ส่วนค�ำว่า
“ต้นทุนทางสังคม” จะใช้ค�ำในภาษาอังกฤษว่า “Social Cost” ซึ่งหมายความถึงต้นทุนที่ใช้
แล้วไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้ แต่ทุนทางสังคมนั้นถือเป็นทุนที่มีอยู่ หรือสามารถท�ำให้
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เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้แต่จะไม่ใช่ทุนที่เมื่อน�ำไปลงทุนแล้วหมดไปเหมือนกับต้นทุนทางสังคม
การให้ ค วามหมายของทุ น ทางสั ง คมในประเทศไทยนั้ น มี ก ารให้ ค วามหมายที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมุมมองต่อมิติและสถานการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดยส่วนมากแล้ว
ทุนทางสังคมถูกมองผ่านแนวคิดเรือ่ งชุมชนในฐานะทีจ่ ะเป็นพลังในการประสานความร่วมมือ
โดยใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมในการเป็นทุนส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันว่าการให้ความหมายของทุนทางสังคมของแต่ละคนแต่ละชุมชนหรือแต่ละระดับนั้น
มีความแตกต่างกันไปตามบริบทและสถานการณ์ทพี่ ดู ถึงเรือ่ งดังกล่าว และขึน้ อยูก่ บั การน�ำทุน
ทางสังคมมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ด้วย (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ. 2547: 59)
ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายทุนทางสังคม คือการที่คนมารวมกันเอาความดี
มารวมกัน เอาความรู้มารวมกัน เรียกว่าเกิดทุนทางสังคมซึ่งน�ำไปสู่พลังทางสังคมที่แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้ทุกอย่าง (ประเวศ วะสี. 2542: 32)
อานัน ท์ กาญจนพัน ธุ์ มองทุน ทางสังคมว่ า มี ค วามส� ำ คั ญต่ อ การพั ฒ นาสั ง คม
ในปัจจุบัน ทั้งด้านการสังเคราะห์ การเพิ่มโอกาส การพิทักษ์สิทธิ ซึ่งน่าจะน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การมองระดับทุนทางสังคมจะต้องมองจากประเด็นพื้นฐานหลักสาม
ประการ คือ พื้นฐานทางความคิด และอุดมการณ์ของระบบสวัสดิการไทย พื้นฐานทาง
ความคิดขององค์กรเอกชนอิสระในสังคมไทย และวิธีการสนับสนุนองค์กรเอกชนอิสระ
ในการปรับเปลีย่ นบทบาทความสัมพันธ์ทมี่ อี ยูเ่ ดิมให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างสมัยใหม่
กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการตอบแทนกัน การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่างก็เป็นรูป
แบบของทุนทางสังคมซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิของตน
อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ท่านยังเห็นว่า การระดมทุนเพื่อสังคมบนพื้นฐานของระบบคุณค่า
ทีม่ ใี นสังคมจะมีการขยายตัวและขยายตัวได้มากขึน้ บนเงือ่ นไขที่ ประชาสังคมมีความเข้มแข็ง
(อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2544: 20)
นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิดอีกท่านหนึ่งได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุนทางสังคม
ไว้วา่ ทุนทางสังคมของคนไทยไม่ใช่มคี วามหมายเพียงแต่คณ
ุ ภาพของคนในสังคมทีม่ อี นามัยดี
การศึกษาดี และมีสมรรถภาพในการผลิตเท่านั้น คนไทยยังมีทุนทางสังคมอีกมากมาย
เพี ย งแต่ ว ่ า ทุ น ทางสั ง คมเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งโอกาสพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย นให้ ก ้ า วหน้ า ตาม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2541: 6) อันได้แก่
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1) ความสัม พัน ธ์ที่ดีของครอบครัว และเครือ ญาติ และกั บผู ้ อื่ น ในชุ มชน เช่ น
แรงงานคืนถิ่น ต้องอาศัยครอบครัวและเครือญาติในการด�ำรงชีวิต
2) ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จากครอบครัวและชุมชนสามารถปรับและเป็นส่วน
สนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้
3) ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน
4) การรวมกลุ่มเป็นองค์กรประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มเหมืองฝาย กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ กลุ่มดูแลรักษาป่าชุมชน
5) การมีความสุขจากความสงบและความสันโดษ
6) การมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ในชุมชนเช่น การจ้างงาน การบริโภคทรัพยากร
ในชุมชนซึ่งหากต้องการให้การลงทุนทางสังคม จะหมายถึง การพัฒนาคน ก็ต้องพัฒนาด้วย
มาตรฐานของคนไทยที่มีอยู่มากมายและหลากหลาย
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มีความเห็นว่า ทุนทางสังคมเป็นนามธรรม ซึ่งหมายถึง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ความสามัคคีรวมพลัง การมีองค์กร มีหน่วยการจัดการจัด
ระบบต่าง ๆ ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่
กลมเกลียวกัน เป็นพื้นฐานให้ท้องถิ่นและชุมชน มีการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อเนื่อง และยั่งยืนซึ่ง
ทุนทางสังคมต่างจากทุนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรูปธรรมเป็นตัวเงิน วัตถุ แต่ทุนทางสังคมเป็น
นามธรรมเป็นจิตใจ เป็นจิตวิญญาณ เป็นความรู้ ความสามารถ เป็นพลังงานทางสังคมที่จะ
ขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้า และเป็นฐานยึดโยงใยยามที่ชุมชนและสังคมอาจจะ
อ่อนไหวเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ และมีคุณค่ามากต่อกลุ่มคน องค์กรและชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า
“ทุนทางสังคมเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของสังคมที่มีคุณค่า และเป็นพลังส�ำคัญให้แก่บุคคล
ฉันใด ทุนทางสังคมก็มีคุณค่าและเป็นพลังส�ำคัญให้แก่ชุมชนและสังคมฉันนั้น” (ไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม. 2541: 8)
ปิ่นวดี ศรีสุรรณ สรุปในงานวิจัยว่า “ทุนทางสังคม” (Social Capital) ที่ถูกน�ำมา
ใช้แตกต่างกันสืบเนือ่ งมาจากฐานคิดทีแ่ ตกต่างกัน โดยตัวแนวคิดเองแล้วเป็นแนวคิดทีก่ ล่าวถึง
“ความสัมพันธ์ทางสังคม” ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการร่วมมือของคนในสังคม
สามารถมีความหมายทัง้ ในระดับปัจเจกและกลุม่ การน�ำค�ำว่าทุนทางสังคมมาใช้ในสังคมไทย
มีพลวัตของความหมายจนเปลี่ยนไปเป็น “การเป็นทุนของสังคม” ซึ่งท�ำให้เกิดการรวมเอา
แนวคิดอื่น ๆ เช่น ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญา มาเป็นองค์ประกอบของทุน
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ทางสังคมด้วย โดยเห็นว่าการพัฒนาทุนทางสังคมจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ปิ่นวดี
ศรีสุพรรณ. 2546: ก) แนวคิดทุนทางสังคมมีฐานะเป็นแนวคิดเชิงบูรณาการที่ภายใต้การ
ผสานแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ กั บ สั ง คมวิ ท ยามาโต้ ต อบต่ อ การด� ำ เนิ น นโยบาย
การพัฒนากระแสหลักที่มุ่งเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป
ดาเรศ ชูยก (2548: 11) ให้ความหมายของทุนทางสังคม คือความสัมพันธภาพที่ดี
เอื้ออาทรช่วยเหลือ ความร่วมมือร่วมใจ บนพื้นฐานจิตสาธารณะอันเป็นกระบวนการทาง
สังคมในทิศทางบวก คือช่วยเหลือบูรณาการ ผสมผสานกัน
สรุปได้ว่า ทุนทางสังคมมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) เป็นทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ชุมชน กลุ่ม/องค์กร ประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว 2) เป็นทุนที่ต้องมีการบูรณาการเพื่อให้เกิดผลที่มี
คุณค่าส�ำหรับการพัฒนาตนเอง ชุมชน กลุม่ /องค์กร และประเทศนัน้ ๆ ดังนัน้ ในการพัฒนา
ทุนทางสังคมให้มีความยั่งยืนการศึกษาถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ที่เป็นทุนทางสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยาวนานและยั่งยืนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

การจ�ำแนกระดับของทุนทางสังคม

กมล บุญเขต และคณะ (2557: 27) ได้สรุปว่า ทุนทางสังคม มี 3 ระดับคือ
1. ระดับมหภาค ทุนทางสังคมจะครอบคลุมบริบทขององค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ
ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเป็นทางการ เช่น รูปแบบของการปกครอง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบความคิด ความเชื่อที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระดับ
ของการกระจายอ�ำนาจ และระดับการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย ตัวอย่างเช่น
กฎหมายวิสาหกิจชุมชน หมายความว่า เมื่อรัฐออกกฎหมายวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาท�ำให้เอื้อ
ต่อการรวมกลุ่ม การระดมทุน รวมทั้งการสนับสนุนที่กลุ่มจะได้จากภาครัฐมีมากขึ้น ดังนั้น
ในกรณีนี้ ปัจจัยแวดล้อมภายนอกในระดับมหภาค อันได้แก่ การมีกฎหมายวิสาหกิจชุมชนขึน้ มา
ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชนทีจ่ ะมีการระดมทุนเพือ่ ท�ำธุรกิจชุมชน
2. ระดั บ จุ ล ภาค ทุ น ทางสั ง คมถื อ เป็ น ศั ก ยภาพของการรวมตั ว ขององค์ ก ร
ในแนวนอน รวมทั้งเครือข่ายในการพัฒนา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ อันได้แก่
เรือ่ งเกีย่ วกับสาระ วิถคี ดิ ความเข้าใจ และการเรียนรูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ ของประชาชน (Cognitive)
และเรื่องของโครงสร้าง (Structural) สาหรับทุนทางสังคมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระหรือ
วิธีการคิด (Cognitive) เป็นเรื่องของการให้คุณค่า (Values) ความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ
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(Attitude) ความไว้วางใจ (Trust) ความสามัคคี (Solidarity) และการต่างตอบแทน
(Reciprocity) คุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ ถื อ ว่ า เป็ น คุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในชุ ม ชน และ
เป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้ชุมชนสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนรวมมี
การเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนได้เรียนรูแ้ ละเกิดความรูค้ วามเข้าใจ
เพียงพอที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของกลุ่มได้
3. ทุ น ทางสั ง คมที่ เ ป็ น เรื่ อ งโครงสร้ า ง ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบและระดั บ
การปฏิบัติของสถาบันท้องถิ่น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สามารถตอบสนองต่อ
การท�ำให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ทุนทางสังคมในลักษณะดังกล่าวมักเกิดในองค์การแนวราบ
ที่ มี ค วามเป็ น เครื อ ข่ า ย และสิ่ ง ที่ มั ก จะเห็ น หรื อ เกิ ด ขึ้ น ตามมาในองค์ ก ารแนวราบและ
เครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า ว คื อ กระบวนการตั ด สิ น ใจที่ มี ค วามโปร่ ง ใส การมี ผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนเองเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ของส่วนรวม
นอกจากนี้ หากให้เกณฑ์ ระดับ ทิศทาง และความจ�ำเป็นในการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ สามารถจ�ำแนกออกเป็น 5 ระดับ (ดาเรศ ชูยก. 2548: 11) ดังนี้
1) ระดับบุคคล รูปแบบจะเน้นในด้านการต่างตอบแทน ความไว้เนื้อเชื่อใจ
2) ระดับครอบครัว รูปแบบความสัมพันธภาพจะเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ
เอื้ออาทรสูง และผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันสูง
3) ระดับกลุ่ม/องค์กร รูปแบบจะเน้นการร่วมมือจัดการ การมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์กัน
4) ระดับชุมชน ความสัมพันธภาพจะเหนียวแน่นมากกว่าระดับกลุ่ม/องค์กร แต่จะ
แน่นแฟ้น หรือเข้มข้นเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ชุมชนเผชิญ
5) ระดับประเทศ รูปแบบความสัมพันธ์อาจจะไม่แน่นแฟ้นทั้ง 4 ระดับที่กล่าวมา
แต่ สั ม พั น ธภาพจะโยงใยเหมื อ นกั น คื อ การเป็ น คนไทยด้ ว ยกั น คนภู มิ ภ าคเดี ย วกั น
ศาสนาเดียวกัน เป็นต้น

องค์ประกอบส�ำคัญของทุนทางสังคม

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 2) ได้
สังเคราะห์ความรู้และความคิดเรื่องทุนทางสังคมจากแหล่งความรู้ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ประกอบกับการระดมข้อคิดเห็นจากเวทีต่าง ๆ จึงได้ประมวลสรุปความหมายและ
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องค์ประกอบของทุนทางสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้
“ทุนทางสังคม” เกิดจาก การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท�ำ บนฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจสายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ใน
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังในชุมชน
และสังคม” องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้านมีบทบาทและยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคม ดังนี้
1) คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้ง
ด้านสุขภาพ ทีม่ งุ่ ให้คนมีรา่ งกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจ ให้เป็นคนทีม่ จี ติ ใจดี
มีน�้ำใจ เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีจิตส�ำนึก
สาธารณะ และรั ก ชาติ ฯลฯ และด้ า นสติ ป ั ญ ญา ให้ มี ศั ก ยภาพและมี ค วามสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนมีนิสัยใฝ่รู้ไปตลอดชีวิต
และพร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ รู ้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก รวมทั้ ง มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ในการประกอบอาชี พ ที่ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
เมื่อมารวมตัวร่วมคิด ร่วมท�ำในกิจกรรมต่าง ๆ น�ำความรู้ที่ตนเองมีอยู่มาแลกเปลี่ยน
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2) สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชน/
สังคมท�ำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว
เป็นสถาบันพื้นฐานในสังคมที่หล่อหลอมคนตั้งแต่แรกเกิด เป็นแหล่งบ่มเพาะ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งจิตส�ำนึกรู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักท�ำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม สถาบันศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณความดี สถาบันศาสนาที่มีความเข้มแข็งจะสร้างศรัทธาให้แก่คนในสังคมและ
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สถาบันการเมืองการปกครอง ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ดูแลให้
สังคมอยู่ในระเบียบแบบแผนและให้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดร่วมกัน
สถาบันการศึกษา เป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมแก่คนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีความพร้อม
ทางด้านการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากร และเครือข่าย เมื่อประกอบกับการใช้
หลักบรรษัทภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจหรือด�ำเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมแล้วจะ
เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล และสื่อ เป็นสถาบันที่สามารถชี้น�ำ
และมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคนในสังคมในวงกว้าง
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3) วัฒนธรรม คือสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมี
ความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ เป็นในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม
ค่านิยมความเป็นไทย นอกจากนี้ ยังมีในรูปของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ
วัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง เกิดความหวงแหน
ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ
4) องค์ ค วามรู ้ อั น ประกอบด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศาสตร์และศิลป์ของการด�ำเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การก�ำหนดคุณค่าและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมา
ยาวนานจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ท�ำให้เกิดความหลากหลายของความ
รู้ที่น�ำมาใช้ประโยชน์ได้ และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติอย่างเกื้อกูล
กัน ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถน�ำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการ
ของชุมชนได้ เช่น ความต้องการของตลาด การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างเหมาะสม
เป็นต้น

ความคงอยู่ของทุนทางสังคมไทย

การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในทุกส่วนของโลก
ระบบทุนนิยมซึ่งเป็นกระแสหลักได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ย่อมจะมีผลกระทบต่อทุนทางสังคมตามไปด้วย แต่โดยที่ทุนทางสังคมในสังคมไทยไม่ได้
เป็นพื้นฐานของทุนนิยมแบบตะวันตก จึงท�ำให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทย
อยู่เนือง ๆ เช่น ระบบทุนนิยมย่อมจะท�ำลายระบบวัฒนธรรมชุมชน จึงเกิดกระแสของการ
ต่อต้านจากแนวคิดหลักของวัฒนธรรมชุมชนซึง่ เป็นรากฐานของทุนทางสังคมในสังคมไทย
จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมกับกระแสการพัฒนาของโลกาภิวัตน์ได้ส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยูร่ วมทัง้ ทุนทางสังคมทีอ่ าจจะผันแปรไปสูก่ ารพัฒนาทุนทางสังคม
ในแนวใหม่ตามกระแสของตะวันตก
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ ปิ่นวดี ศรีสุวรรณ พบว่า มุมมองของทุนสังคมที่
ภาครัฐบาลหรือการเมืองของไทยเป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยไม่ค�ำนึง
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ถึงความยั่งยืนของทุนสังคมเพียงเพื่อต้องการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาที่วัดผล
ของตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ได้ละทิ้งการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่สั่งสมนานัปการ (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ. 2546: ก) ส�ำหรับการมุมมองของ
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักพัฒนาก็พยายามที่จะให้ความหมายของทุนทางสังคม
โดยอิงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การช่วงชิงการเป็นเจ้าของวาทกรรมทุนทางสังคมทั้งแนวคิด
และปฏิบตั กิ ารดังกล่าวจะพิจารณาได้วา่ เชือ่ มโยงกับเรือ่ งผลประโยชน์และอ�ำนาจ โดยความคิด
เกี่ยวกับ “ระบบคุณค่า” และ “มูลค่า” ปรากฏในปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นอย่างค่อนข้าง
ชัดเจน (ศิริวรรณ มนอัตระผดุง. 2549: 17 - 34)
จะเห็ น ได้ ว ่ า มุ ม มองของฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ ป็ น กลไกส� ำ คั ญ กลั บ มองทุ น ทางสั ง คม
เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ และอ�ำนาจ เพื่อหาคุณค่าและมูลค่าดังเช่น
นโยบาย โครงการต่าง ๆ ที่รัฐได้ก่อตั้งหลายต่อหลายนโยบาย ส�ำหรับนักวิชาการ ปราชญ์
ชาวบ้าน และนักพัฒนาต้องการความยั่งยืนของการพัฒนา ส�ำหรับเจ้าของต้นทุนทางสังคม
ไม่มีโอกาสได้แสดความคิดและความเห็นหรือขาดการเรียนรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยสรุ ป ทุ น ทางสั ง คม หมายถึ ง ทุ น ที่ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คม
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน รวมถึงเครือข่าย ซึ่งเป็นความรู้
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ อันเพื่อน�ำไปสู่การสร้างความร่วมมือ พัฒนาความรู้
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถบูรณาการทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ ดังนั้น ทุนทางสังคม จึงเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้เขียนจึงวิเคราะห์เชื่อมโยงกันของทุนทางสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ดังนี้
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ทุนทางสังคมเป็นระบบที่มีคุณค่าของสังคม ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการจัดการที่ดี
โดยการก�ำหนดเป็นนโยบายของท้องถิ่น โดยผู้เขียนได้น�ำแนวคิดการบริหารที่ดีตามหลัก
กลไกประชารัฐที่ดี ซึ่ง อรพินท์ สพโชคชัย (2541) ได้สรุปไว้เป็นอย่างดีว่าการสร้างกลไก
ประชารัฐที่ดีสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนในสังคมให้มีความยั่งยืน ซึ่งองค์การ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme-UNDP) ก็เป็น
แกนน�ำในการผลักดันความคิดนี้ในระดับสากล โดยสามารถศึกษาจากเอกสารของ UNDP
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ในเรื่อง Governance for Sustainable Human Development ซึ่งมีการนิยามกลไก
ประชารัฐไว้อย่างชัดเจนว่ามี 3 ด้านคือ ด้านประชาสังคม (Civil Society) ด้านภาคธุรกิจ
เอกชน (Private Sector) และด้านภาครัฐ (State) ดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ให้ด�ำรงอยู่อย่างสันติสุขและมีเสถียรภาพ ดังนี้

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลไกประชารัฐทีด่ แี ละส่วนต่าง ๆ ของสังคม
ทีม่ า: อรพินท์ สบโชคชัย (2541: 5)
นอกจากนี้ อรพินท์ สบโชคชัย (2541: 5) ได้กล่าวถึง กลไกประชารัฐทีด่ มี บี ทบาท
อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการดูแลบริหารจัดการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. กลไกประชารัฐด้านเศรษฐกิจ (Economic Governance) หมายถึง กระบวนการ
การตัดสินใจและการก�ำหนดนโยบายทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ และ
กระทบถึงความสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจอืน่ ๆ
2. กลไกประชารัฐด้านการเมือง (Political Governance) หมายถึง กระบวนการ
การก�ำหนดนโยบายทีม่ ผี ลต่อปวงชนในประทศ ได้แก่ รัฐสภา หรือฝ่ายการเมือง ไม่วา่ จะเป็น
ผูแ้ ทนจากการเลือกตัง้ แต่งตัง้ หรือเผด็จการ
3. กลไกบริหารรัฐกิจหรือภาคราชการ (Administrative Governance) หมายถึง
กลไกและกระบวนการในการแปลงนโยบายและทรัพยากรไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

���������� 16 new.indd 110

11/30/2559 BE 16:50

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ทุนทางสังคมกับข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

111

ประสิทธิผล และเทีย่ งธรรม ซึง่ ผ่านทางกลไกการก�ำหนดนโยบายและหน่วยงานปฏิบตั ิ
กลไกประชารัฐที่ดีข้างต้นเป็นมุมมองในมิติระดับชาติ ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะ
พิจารณาในมิติระดับท้องถิ่นโดยการน�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทาง
สังคมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้ก�ำหนด
หลักการส�ำคัญของการบริหารทีด่ ใี นด้านประชารัฐ (Participatory State) ว่ามีองค์ประกอบ
ส�ำคัญ คือ หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) และหลักการมีสว่ นร่วม/การมุง่ เน้น
ฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ออนไลน์), 2559) ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับทุนทางสังคม เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การกระจายอ�ำนาจในการพัฒนา
ท้องถิ่นมาจากส่วนกลาง มีอ�ำนาจอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นภายใต้ข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และเป็นองค์กรหลักและความหวังส�ำคัญของท้องถิ่นในการสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่นนั้น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทต่อการทบทวนและ
ส�ำรวจทุนทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นทุนในระดับมหภาค จุลภาค หรือ
ในระดับโครงสร้าง รวมถึงการพิจารณาทุนทางสังคมในทุกระดับทัง้ ระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน
วิถชี วี ติ และองค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ โดยการบูรณาการทุนทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ร่วมกันสร้างพลังทุน
ทางสังคมในการสร้างสรรค์ทอ้ งถิน่
จากการศึกษาสาระของทุนทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี โดย
แนวคิดกลไกประชารัฐที่ดี รวมทั้งการให้ความส�ำคัญของบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายในการบูรณาการทุน
ทางสังคมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ดังนี้
1. ด้านนโยบาย ในการบริหารท้องถิน่ หากไม่มวี สิ ยั ทัศน์หรือเป้าหมายของการพัฒนา
ย่อมไม่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ หากต้องการให้เกิดการบูรณาการทุนทางสังคม จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยบทบาทของผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ� ท้องถิน่ ต้องก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิน่ ให้ชดั โดยเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง สร้างพลังของการน�ำการเปลีย่ นแปลงที่
ทุกคนตระหนักและให้ความส�ำคัญ นัน่ คือ การก�ำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาท้องถิน่
ตามหลักกลไกประชารัฐที่ดี โดยบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา โดยมีกลไกในการ
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ด�ำเนินงาน โดยสร้างความการรับรูใ้ ห้กบั ทุกภาคส่วนในท้องถิน่ ทัง้ องค์กรราชการ องค์กรภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ว่าท้องถิ่นมีทุนทางสังคมใดอยู่บ้าง โดยผ่านกระบวนการส�ำรวจข้อมูล
ทุนทางสังคมด้วยการศึกษาวิจัย เพื่อการให้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ และสร้างความตระหนัก
ในความจ�ำเป็นของการบูรณาการทุนทางสังคมนั้นๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่น โดยให้ความส�ำคัญกับทุกคนมีส่วนร่วม พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเป้าหมาย
ระยะยาวของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อไป
2. ด้านการมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนส�ำคัญต่อจากด้านนโยบายของท้องถิ่นที่ได้ให้
ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเป้าหมายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลไกต่อไป คือการแสดงบทบาทในเชิงรุก (Active Approach) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ กระตุน้ และสร้างความตระหนักให้กบั ทุกภาคส่วนในท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง
ตามศักยภาพ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยอาศัยกลไกต่างๆ ของรัฐ ในหลากหลายวิธกี าร ทัง้ แบบทีเ่ ป็นทางการ และแบบ
ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขัน้ ของการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานของการน�ำ
ไปสู่การมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่น ๆ จนถึงระดับของการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจะสร้างความ
ภาคภู มิ ใ ให้ จ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาทุ น ทางสั ง คม การใช้ ป ระโยชน์
ทุนทางสังคม และสุดท้ายผลประโยชน์สาธารณะทีท่ กุ คนจะได้รบั ร่วมกัน
3. ด้านเครือข่าย การด�ำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
แสวงหาพันธมิตรหรือเครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งมีหลายเครือข่ายทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนา รื้อฟื้น
ความสัมพันธ์ใหม่ และสร้างแนวทางการท�ำงานร่วมกันใหม่ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
โดยการบูรณาการทุนทางสังคมของแต่ละเครือข่ายในท้องถิ่น เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
เครือข่ายอนุรักษ์ป่า เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และนอกจากนี้ การแสวงหา
เครือข่ายใหม่ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่น ยังจะช่วยเสริมพลังให้กับท้องถิ่นในการบูรณาการทุน
ทางสังคมที่มีร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันตามหลักการกลไกประชารัฐที่ดี

���������� 16 new.indd 112

11/30/2559 BE 16:50

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ทุนทางสังคมกับข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

113

บทสรุป

ทุ น ทางสั ง คมเป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ห ล่ อ หลอมสั่ ง สมขึ้ น มาเกิ ด เป็ น บรรทั ด ฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนขั้นพื้นฐานของสังคมที่ช่วยเชื่อมโยงให้
เกิดการพัฒนาทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืน โดยอาจกล่าวได้วา่
ทุนทางสังคมเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่มีค่า ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนแก่ประเทศมากขึ้น
เท่านั้น ฉะนั้นกลไกการให้ชุมชนเข้าใช้ทุนทางสังคมที่ลงตัวและเป็นการบูรณาการทางความรู้
ความคิด กับทุนสังคมนั้น ๆ โดยใช้หลักกลไกประชารัฐที่ดีมาเป็นกลไกในการบริหารและ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถมี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ทั้ ง ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย นโยบายทางการบริหารของผู้น�ำในการยึดหลักกลไกประชารัฐที่ดีมาเป็น
แนวทางในการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนประชาชน และนโยบายในการแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบของ
เครือข่ายใหม่ และการรักษาเครือข่ายเดิม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามหลัก
การกลไกประชารัฐที่ดี ท้องถิ่นจึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการวิเคราะห์ว่าอะไรคือทุนทางสังคม
ของท้องถิ่นตนเอง และเรียนรู้ในการใช้ทุนทางสังคมเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยการน�ำหลักกลไกประชารัฐที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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