การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
1 บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาสงผลใหประเทศไทยมีความเจริญกาวหนา สามารถ
แขงขันในเวทีโลก โดยนําแนวคิดการพัฒนาตามกระแสที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ คือ การพัฒนาแบบ
ทุนนิยมมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ นําไปสูความทันสมัย ขณะที่ยุคโลกาภิวัตนมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของคนไทยทุกระดับ เปดโอกาสการเรียนรูอยางไรพรมแดน ขณะเดียวกัน
นํามาซึ่งคานิยมที่มุงวัตถุ มุงความสะดวกสบายรวดเร็ว หากสังคมไทยปราศจากภูมิคุมกันที่ดีจะ
กอใหเกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และความสัมพันธที่ดีซึ่งเปนรากฐานของความสุข ความมั่นคง
และความเข มแข็ งของชุ มชน จึง มีแ นวคิ ดที่จะพัฒ นาสัง คมไทยให เ กิ ด การเรี ยนรู อย างสร า งสรรค
สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง พรอมเผชิญสิ่งใหมๆที่เกิดขึ้นอยางรูเทาทัน
แนวคิดและความสําคัญของทุนทางสังคมเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศตาง ๆ
เชน ธนาคารโลก องคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ตางก็ตระหนักในคุณคา
ของทุนทางสังคมวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนําไปสู
ความผาสุกของคนในชาติ โดยเฉพาะ OECD พิจารณาวาการเติ บโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 4
ประเภท ไดแก ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนมนุษยและทุนทางสังคม ซึ่งจากการประเมิน
ประสิทธิภาพของปจจัยทั้ง 4 ทุนดังกลาว พบวาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเปนผลมาจากปจจัย
ดานทุนมนุษยและทุนทางสังคมถึง 4 สวน ขณะที่เกิดจากทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2
สวนเทานั้น
ในบริบทสังคมไทย ทุนทางสังคมถือเปนทุนสําคัญที่เสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การบรรเทาความ
รุ น แรงและแก ป ญ หาในยามที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง เป น สถานการณ ที่ ทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมีขอจํากัด การแกปญหาและฟนฟูใหคนไทยและสังคมไทย
กลับมาดํารงสถานะเดิมได จําเปนต องอาศัยทุนทางสังคมชว ยสนั บสนุ น ยกตัวอยางในชว งวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจเมื่อป 2540 ไดมีนักคิดและผูทรงคุณวุฒิหลายทานประเมินวา การที่สังคมไทยยังคงดํารงอยู
ได เ นื่ อ งจากมีทุ น ทางสั งคมมากมายเป น ตาขา ยรองรับ ที่ มีค วามเชื่อ มโยงแน น หนาอยู บ นพื้ น ฐาน
เอกลักษณความเปนไทยที่มีจุดเดนหลายประการ อาทิ การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวม
จิตใจของคนทั้งชาติ มีระบบเครือญาติและชุมชนที่เขมแข็งบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่เอื้อเฟอเผื่อแผ มี
น้ําใจไมตรี ดังนั้น ถาประเทศไทยสามารถนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและตอยอด
ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมแลวจะพัฒนาคนในชาติใหมีความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและเกิด
ความยั่งยืน
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2 ความหมายและองคประกอบทุนทางสังคม
สศช. ไดสังเคราะหความรูและความคิดเรื่องทุนทางสังคมจากแหลงความรูทั้งในประเทศและ
ต า งประเทศ ประกอบกั บ การระดมข อคิ ด เห็ น จากเวทีต า งๆ จึง ได ป ระมวลสรุป ความหมายและ
องคประกอบของทุนทางสังคมใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้
“ทุนทางสังคม” เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
สายใยความผู ก พั น และวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของสั ง คมไทยผ า นระบบความสั ม พั น ธ ใ น
องคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และ องคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังในชุมชน
และสังคม
องคประกอบหลักทั้ง 4 ดานมีบทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม ดังนี้

2.1

คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติทั้งดาน

2.2

สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนในชุมชน/

2.3

วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเปนที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมี

สุขภาพ ที่มุงใหคนมีรางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ดานจิตใจ ใหเปนคนที่มีจิตใจดี มีน้ําใจ
เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑของสังคม มีวินัย ซื่อสัตย มีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ และรักชาติ
ฯลฯ และดานสติปญญา ใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมอยางตอเนื่องจนมีนิสัยใฝรูไปตลอดชีวิตและพรอมปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก รวมทั้งมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ เมื่อมารวมตัวรวมคิด รวมทําในกิจกรรมตางๆ นําความรูที่ตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยน เกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องและกอใหเกิดประโยชนไดกวางขวางยิ่งขึ้น
สังคมทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว เปน
สถาบันพื้นฐานในสังคมที่หลอหลอมคนตั้งแตแรกเกิด เปนแหลงบมเพาะ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งจิตสํานึกรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักทําประโยชนเพื่อสวนรวม สถาบันศาสนา เปน
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กลอมเกลาจิตใจใหตั้งมั่นอยูในคุณความดี สถาบันศาสนาที่มีความ
เขมแข็งจะสรางศรัทธาใหแกคนในสังคมและเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสงบสุข สถาบันการเมือง
การปกครอง ทําหนาที่กํากับ ดูแลใหสังคมอยูในระเบียบแบบแผนและใหคนในสังคมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กําหนดรวมกัน สถาบันการศึกษา เปนแหลงสรางความรูทางวิชาการควบคูกับการ
พัฒนาใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมแกคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมี
ความพรอมทางดานการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากร และเครือขาย เมื่อประกอบกับการใชหลัก
บรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสรางสรรคสังคมแลวจะเปนทุนทางสังคม
ในการพั ฒ นาประเทศได อย า งมหาศาล และ สื่อ เป น สถาบั น ที่ส ามารถชี้ นํา และมีอิ ท ธิ พลสู ง ต อ
พฤติกรรม คานิยมของคนในสังคมในวงกวาง

ความหลากหลายในแตละพื้นที่ เปนในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม คานิยม
ความเปนไทย นอกจากนี้ ยังมีในรูปของแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเปนตัวยึด
โยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ ฟนฟู
พัฒนาและตอยอดเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
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2.4

องคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นและความรูที่เกิดขึ้นใหม โดยภูมิ

ปญญาทองถิ่น เปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนฐานคิดและ
หลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุน
หนึ่ง จากอดีตถึงปจจุบัน ทําใหเกิดความหลากหลายของความรูที่นํามาใชประโยชนได และสราง
สมดุลในการอยูรวมกันของคนและธรรมชาติอยางเกื้อกูลกัน ความรูที่เกิดขึ้นใหม สามารถนํามาใช
ในทางปฏิบัติได มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อ ตอบสนองเป า หมายหรื อ ความต อ งการของชุ ม ชนได เช น ความต อ งการของตลาด การนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชอยางเหมาะสม เปนตน
องค ป ระกอบหลั ก ทั้ ง 4 ด า นนั บ ว า เป น สิ น ทรั พ ย ที่ สํ า คั ญ ของสั ง คมไทย เมื่ อ ใช
ผสมผสานกันบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและระบบความสัมพันธจะกอใหเกิดเปนทุนทางสังคม
ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการสั่งสม ปรับเปลี่ยน ตอยอด พัฒนาและสรางขึ้นใหมอยูตลอดเวลา
ขณะเดียวกัน ทุนทางสังคมสามารถลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปหากการรวมตัว รวมคิด รวมทําสลายลง

3 การประเมินสถานภาพทุนทางสังคม
การประเมินสถานภาพทุนทางสังคมในองคประกอบหลักดังกลาว พบขอเท็จจริงที่สามารถ
สะทอนจุดแข็งและจุดออนขององคประกอบเหลานี้ที่นําไปใชประกอบการกํ าหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาทุนทางสังคมตอไปได ดังนี้

3.1

การประเมินสถานภาพคน พบวา

(1) สุขภาพของคนไทยตองเนนการปองกันโรคและการเสริมสรางสุขภาพ
มากขึ้น เนื่องจากภาวะการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดหรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการ
บริโภคมีแนวโนมสูงขึ้น เชน โรคหัวใจที่มีอัตราการเจ็บปวยสูงเปนอันดับหนึ่ง คือ 451.45 ตอประชากร
แสนคนในป 2546 โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีอัตราการปวย 389.83 และ 380.75 ตอ
ประชากรแสนคนในชวงเวลาเดียวกัน เปนตน
(2) การศึกษาของคนไทยตองเรงพัฒนาคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม
แมวาในภาพรวมคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จาก 7.6 ป ในป 2545 เปน 7.8 ป ในป 2546 และเพิ่มเปน 8.1 ป ในป 2547 แตยังไม
ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับและนับวาต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี และ
สิงคโปรที่ประชากรมีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 10-12 ป ขณะเดียวกัน คุณภาพการเรียนในวิชาหลักยังตอง
เรงยกระดับ เชน วิชาคณิตศาสตร ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 มีนักเรียนผานเกณฑประเมินในระดับพอใช
และดีรอยละ 45 และรอยละ 43 ตามลําดับ1 สวนวิชาภาษาอังกฤษ จากผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (GAT) ในปการศึกษา 2547 ของนักเรียนชั้น ป. 6 ม. 3 และ ม. 6
พบวามีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยูในระดับต่ํา กลาวคือ มีคะแนนเฉลี่ย 14.94 12.91 และ 16.23 ตามลําดับ
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และมีขอสังเกตวามีนักเรียนจํานวนไมนอยมีเจตคติเชิงลบตอการเรียน

1

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ป 2546
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ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ พบวากลุมเด็กและวัยรุนมีแนวโนมหางเหินหลักธรรมทางศาสนา โดยวัยรุน
รอยละ 45 ไมเคยไปทําบุญตักบาตร และรอยละ 65 ไมเคยไปวัดฟงธรรมเลยในรอบ 1 เดือน2 เปนตน
(3) คนไทยมีคุณลักษณะที่ดีเอื้อตอการเพิ่มทุนทางสังคม ลักษณะพื้นฐานที่
สําคัญของคนไทยหลายประการ อาทิ ความยิ้มแยมแจมใส เอื้อเฟอเผื่อแผ ชอบเอาใจและบริการผูอื่น
เปดรับสิ่งใหม ฯลฯ เปนทุนทางสังคมที่ตองรักษาใหคงอยูและทําใหสังคมไทยแข็งแกรง สงบสุข และ
สมานฉันท อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญที่สามารถนําไปเอื้อประโยชนตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
เชน การผลิต การคา และบริการ

3.2

สถาบันทางสังคมมีบทบาทนอยในการเปนทุนทางสังคม แมวาสถาบัน

พระมหากษัตริยซึ่งถือเปนสถาบันหลักยังเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติมาตอเนื่องยาวนานอยางไม
เสื่อมคลาย แตสถาบันอื่น ๆ ยังตองมีการพัฒนาเพื่อผลักดันใหเปนทุนทางสังคมที่สําคัญของสังคมไทย
ดังนี้

(1) สถาบั น ครอบครั ว มี แ นวโน ม อ อ นแอลง ป จ จุ บั น ขนาดและรู ปแบบของ
ครัวเรือนไทยเปลี่ยนไปจากเดิม มีขนาดเล็กลง จากที่เคยมีครัวเรือนละ 5 คน เหลือประมาณ 3.5 คน
ขณะเดียวกัน ครอบครัวไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้น มีการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียน การหยาราง
อยูในระดับคอนขางสูงอยางตอเนื่องจาก 4.5 คูตอพันครัวเรือนในป 2546 เปน 4.6 คูตอพันครัวเรือน
ในป 2547 หรือเมื่อพิจารณาจํานวนครอบครัวที่อยูในภาวะแตกแยกหยาราง ในป 2545 มีถึง 3 ลาน
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 17 ของครอบครัวไทยทั้งหมด ภาวะครอบครัวแตกแยกสงผลใหเกิดปญหา
เด็กและเยาวชน จากสถิติภูมิหลังดานครอบครัวของเด็กในสถานพินิจฯ พบวา จํานวนเด็กประมาณ
ครึ่งหนึ่งมาจากครอบครัวแตกแยก นอกจากนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญในการบั่นทอนความ
เขมแข็งของครอบครัว สภาพเศรษฐกิจที่รัดตัวทําใหสัมพันธภาพพอ แม ลูกหางกัน ขาดการดูแลเอาใจ
ใสซึ่งกันและกัน ไมไดปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเหมาะสม ละเลยการอบรม ปลูกฝง จริยธรรม
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งการหลอหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค นอกจากนี้ เกิด
การกระทํารุนแรงภายในครอบครัวมากขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ และทางเพศ โดยเฉพาะตอเด็กและ
ผูหญิง รวมทั้งผูสูงอายุจํานวนมากถูกปลอยใหอยูตามลําพังหรือตองรับภาระเลี้ยงดูเด็ก
(2) สถาบันศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมไดนอยลงกวา
ในอดีต แมวาหลักคําสอนทุกศาสนามุงพัฒนาจิตใจของคนใหเปนคนดี มีคุณธรรมและเอื้อตอการ
พัฒนาระบบคุณคาของคนในสังคม ประกอบกับศาสนสถานมีอยูมากมายกวา 3 หมื่นแหงทั่วประเทศ
แตสถาบันศาสนายังไมสามารถชักจูงหรือเปนแกนนําในการพัฒนาจิตใจดานคุณธรรมและจริยธรรมได
อยางเพียงพอโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากหลักปรัชญาของศาสนาไมถูกถายทอดอยางถูกตอง
เหมาะสมและวิธีการเผยแผยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ขณะที่ผูเผยแผหลักธรรมคําสอน
บางสวนขาดความเขาใจในหลักปรัชญาของศาสนาและมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทําใหขาดความ
นาเชื่อถือ นําไปสูความเสื่อมศรัทธาที่มีเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน วิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบันที่ตองดิ้น
รนประกอบอาชีพทําใหการประกอบกิจทางศาสนาลดนอยลง พบวาพุทธศาสนิกชนรอยละ 78.0 ไม
เคยอานหนังสือธรรมะ รอยละ 73.4 ไมเคยรักษาศีล รอยละ 54.9 ไมเคยฟงเทศน/ดูรายการธรรมะ
และรอยละ 43.5 ไมเคยสวดมนต3 เปนตน
2
3

การสํารวจของกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ป 2548 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
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(3) สถาบั นการเมื องการปกครองมีการบริหารการพั ฒนาแบบรวมศูนย
และภาครัฐยังมีบทบาทนํา แมวาจะมีการกระจายอํานาจ แตการกระจายภารกิจและงบประมาณลงสู
ทองถิ่นยังดําเนินการไดลาชา ขณะเดียวกัน การบริหารงานในสวนภูมิภาคยังขาดการบูรณาการใน
ภารกิจของหนวยงานตางๆ รวมทั้ง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาตองการการ
สนับสนุนเพิ่มขึ้น การมีสวนรวมจะปลูกฝงความเชื่อถือและทัศนคติที่ดีในสถาบันการเมืองและสังคม
นอกจากนี้ การบริหารจัดการที่ดียังเปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการใหเกิดขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
ภาคการเมืองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอใหเกิดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ
(4) สถาบันการศึกษายังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของสังคม
ไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาออนแอ จิตวิญญาณของการศึกษาเสื่อมลง ครู
จํานวนมากขาดอุดมการณของความเปนครูที่ดี ใหความสําคัญกับความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง
มากกว า การทํ า หน า ที่ บ ม เพาะเด็ ก และเยาวชนให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นสติ ป ญ ญา คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับชวงวัย ในขณะที่ครูผูสอนและผูเรียนมีความสัมพันธตางจากในอดีต ความ
เคารพเชื่อฟงที่ผูเรียนควรมีตอครูลดนอยลง เด็กหนีเรียนมีประมาณรอยละ 40 โดยมีสาเหตุมาจากการ
เบื่อครู/วิชาที่เ รีย น นอกจากนี้ การเรียนการสอนเป นไปตามคานิยมในสังคมที่ ใ หความสําคัญกับ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษามากกวาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สงผลใหเด็ก
และเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ความเคารพนับถือผูอาวุโสลดลง ขาดความ
กตัญูรูคุณ เปนตน
(5) ธุรกิจเอกชนมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมมากขึ้น ขอมูลจากเว็บไซต
เวทีธุรกิจเพื่อสังคมชี้ใหเห็นวา จากการสํารวจมีจํานวนองคกรธุรกิจเพื่อสังคมอยู 54 องคกร ธุรกิจ
เอกชนที่เขามามีบทบาทในการชวยเหลือสังคมมักเปนธุรกิจขนาดใหญที่มีความพรอมทางดานการเงิน
ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน/องคกรขนาดเล็กจะมีบทบาทนอยมาก กิจกรรมที่ธุรกิจเอกชนสวนใหญใหการ
สนับสนุนเนนไปที่การสงเสริมการศึกษาเปนลําดับแรก รองลงมาเปนการพัฒนาสังคม ซึ่งมีทั้งการ
บริจาคเงินและสิ่งของ การรักษาสิ่งแวดลอม ธุรกิจเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมที่สงผลในวง
กวาง อาทิ การนําเอาความเชี่ยวชาญในดานบริหารธุรกิจ เชน การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี
มาสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปสูการสรางรายได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ถือเปนกลไกหนึ่งที่จะเสริมใหนโยบายของภาครัฐและการ
ทํางานของชุมชน/ประชาชนมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ คุมคาและเกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การที่ธุรกิจเอกชนเคลื่อนยายการลงทุนไปในพื้นที่ชนบทสงผลดีใหคนในชนบทไมตองยายถิ่นมาหา
งานทําในเมือง ลดภาระคาครองชีพและปญหาความลมสลายของสถาบันครอบครัว เปนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นใหดํารงอยูสืบไป รวมทั้งสรางความเจริญใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้น
(6) สถาบันสื่อยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทางสรางสรรค สื่อ
สวนใหญคํานึงถึงผลประโยชนเชิงธุรกิจเปนหลัก และบางสวนมีการรายงาน เผยแพรขอมูลขาวสาร
ตามกระแส บางกรณี ข าดการกลั่ น กรองข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ขาดการคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ สั ง คม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชนที่บริโภคขอมูลขาวสารโดยขาดภูมิคุมกันที่ดี รวมทั้งใชเวลา
กับสื่อมากกวาการปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและคนรอบขาง นอกจากนี้ สื่อบางประเภทยังชี้
นําไปสูพฤติกรรมและคานิยมที่ขัดตอวัฒนธรรมไทยเชน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการบริโภคที่
ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน สงผลกระทบที่กอใหเกิดปญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรง โดยเฉพาะ
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ปญหาทางเพศในกลุมเด็กและเยาวชนที่ สะทอนไดจากคดีลวงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นทุก 2 ชั่วโมง
เด็กวัยรุนทําคลอด 1 รายทุก 8 นาที ทารกถูกทอดทิ้งวันละ 3 คน เด็กวัยรุนรอยละ 30 เสพสื่อลามก

3.3 วัฒนธรรมบางอยางกําลังเลือนหายไปและระบบคุณคาที่ดีงามในอดีต
เริ่มเสื่อมถอย สังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คนในสังคมมีความเขาใจ เปดกวาง

ยอมรับและดําเนินชีวิตอยูในสังคมดวยความสงบสุขมาโดยตลอด มีวัฒนธรรมเปนตัวยึดโยงระบบ
คุณคา ความเชื่อทางศาสนา การทํามาหากินที่สอดคลองกับธรรมชาติ มีผูรู ปราชญ และผูสูงอายุที่
สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไปสูคนรุนใหม เปนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีใหคงอยู
ต อ ไป ขณะเดี ย วกั น กระแสโลกาภิ วั ต น ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเลื่ อ นไหลทางวั ฒ นธรรมอย า งไร
พรมแดน สงผลใหคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหมที่รับรู ซึมซับ
ได ส ะดวก รวดเร็ ว และรั บ วั ฒ นธรรมที่ ไ ม พึ ง ประสงค ม ากขึ้ น โดยปราศจากการรู เ ท า ทั น ขณะที่
วัฒนธรรมไทย/ทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย อาทิ การแตงกาย การบริโภค
รวมทั้งประเพณีที่ดีงาม เชน การลงแขก การเอาแรงในหมูเกษตรกร แมยังมีอยูแตก็ลดนอยลงมากจน
แทบจะสูญหาย คนไทยใหความสนใจและติดตามเรื่องที่เปนเชิงลบมากกวาการเชิดชูสิ่งดีงามที่เกิดขึ้น
ในสังคม เชน พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบุคคลมีชื่อเสียง ขณะที่การยกยองบุคคลที่กระทําความดี
กลายเปนเรื่องปกติที่ไดรับความสําคัญแบบฉาบฉวย ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีของไทยที่เสื่อมถอย
ลง ทั้งเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิสัมพันธภายในครอบครัว
เพื่อนบาน ชุมชน และสังคม ความสํานึกรักชาติ การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การเพิกเฉยตอปญหา
สวนรวม การเคารพผูอาวุโส ฯลฯ ระบบคุณคาที่ดีงามที่ลดนอยลงนี้มีผลตอการเสื่อมลงของทุน
สังคมไทยแลวนําไปสูประเด็นปญหาสังคมตางๆ เชน ปญหาความไมสงบในสังคมที่เกิดจากขาด
สํานึกรักชาติ ความเอื้ออาทร ความเมตตา ฯลฯ ปญหาการกระทําผิดกฎ ระเบียบ ที่เกิดจากการขาด
วินัย ปญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เกิดจากการรับคานิยมและวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค
นําไปสูปญหาพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง ยาเสพติด เปนตน อยางไรก็ตาม ในภาวะที่ประเทศ
ตองการการรวมพลังของคนไทย ดังเชนกรณีการเกิดคลื่นสึนามิที่ภาคใตของประเทศไทยเมื่อป
2547 แสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจที่เปนคุณคาที่ดีงามของ คนไทยที่เปนคุณลักษณะพื้นฐานให
โลกไดเห็นถึงทุนสังคมของประเทศไทยที่ยังมีอยูมากและพรอมจะแสดงออกไดตลอดเวลาหากเกิด
วิกฤติและสามารถพลิกฟนประเทศไดอยางรวดเร็ว

3.4. องคความรู เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหคนในสังคมดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่มี

การเปลี่ ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางรูเท าทัน แตการพัฒนา ตอยอดองคความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนประเด็นที่ควรใหความสําคัญ การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุนใหมมีนอย ขาด
การสืบสานอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนรุนใหมใหความสนใจนอย ประกอบกับความเชื่อในบางพื้นที่
ไม ใ ห ถ า ยทอดความรู แ ก บุ ค คลอื่ น หากจะเรี ย นรู ต อ งลั ก จํ า ทํ า ให ภู มิ ป ญ ญาบางอย า งสู ญ หายไป
ขณะเดียวกัน ขาดการรวบรวม ตอยอดและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนในวงกวาง เชน
การดึงภูมิปญญาที่อยูในตัวคน ใหออกมาเปนภูมิปญญาเปดเผยที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดสะดวก โดยใช
เทคโนโลยี สารสนเทศเป นเครื่ องมื อ รวมทั้ งการคุ มครองภู มิ ป ญญาไทย/ท องถิ่ น การพั ฒนาฟ นฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ของแตละภูมิภาคและกลุมชาติพันธุใหกลับคืนมายังไมดําเนินการอยาง
จริงจังและเปนระบบ สําหรับการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้น พบวา ประเทศไทยมีจํานวนผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจาก 1,822
บทความในป 2545 เปน 2,283 บทความในป 2546 หากพิจารณาในดานคุณภาพโดยนับจากจํานวน
ครั้งของการถูกอางอิง ในป 2545 จํานวน 7,721 ครั้ง สาขาที่มีการอางอิงสูงสุด คือ การแพทย 347
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ครั้ง รองลงมาคือ ภูมิคุมกันโรค 178 ครั้ง จุลชีวะ 172 ครั้ง และเคมี 140 ครั้ง แตการนําองคความรู
ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับต่ํา จํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
คิดเปนสัดส ว น 0.4 ของสิ ทธิบัต รทั่ ว โลก และรอยละ 77 เปนการขอจดทะเบียนโดยชาวต างชาติ
จํานวนการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจาก 3,030 เรื่อง ในป 2545 เปน 3,426 เรื่อง ในป 2546
เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนโดยคนไทยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 596 เรื่องในป 2545 เปน 641 เรื่อง
ในป 2546 และมีตนแบบที่พัฒนาโดยคนไทย จํานวน 126 โครงการ ในชวงป 2545-2546 สิทธิบัตร
การประดิษฐของคนไทยสวนใหญเปนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน4 การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการมี
สิทธิบัตรจึงไมสูงนัก นอกจากนี้ ยังพบวารูปแบบการนําองคความรูมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยู
ในระดับต่ําคือเปนอันดับที่ 30 จาก 52 ประเทศ ในขณะที่สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซียอยูในอันดับที่ 5
10 และ 14 ตามลําดับ

4 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาทุนทางสังคม
คนไทยและสังคมไทยจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากภายใน และภายนอก
ประเทศ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทุนทางสังคมในระยะตอไปในประเด็นหลักๆ ดังนี้

4.1

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขการคาเสรี ที่

มีการแขงขันกันอยางรุนแรงและรวดเร็ว นานาประเทศเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ตนเองในทุกมิติใหพรอมที่จะยืนหยัดบนเวทีโลกไดอยางสมศักดิ์ศรีและมีเสถียรภาพ ประเทศไทยก็มุง
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรูและการสรางสรรคมูลคาโดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
รากหญาใหเขมแข็งเกิดประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในโลกมีผลตอ
การเสริ ม สร า งทุ น ทางสั ง คมของไทย คื อ การเกิ ด กระแสความนิ ย มวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ตะวันออกทําใหไทยมีโอกาสพัฒนาสินคาและบริการบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณโดดเดน
เชน การนวดแผนไทย และอาหารไทย เปนตน เปนปจจัยที่ทําใหทุนทางสังคมไดรับความสําคัญ
เพิ่มขึ้น สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาตอยอดดวยเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคมูลคาใหสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาคนใหมีวินัย ขยัน อดทนและมีทักษะที่
เอื้อตอโลกการทํางานยุคใหม ฯลฯ แตจะตองคํานึงถึงการเพิ่มมูลคายอนกลับไปที่ทุนทางสังคมเหลานั้น
ดวย เพื่อไมใหทุนทางสังคมเปนเพียงปจจัยทางเศรษฐกิจเทานั้น ขณะเดียวกัน ความตื่นตัวดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพในเวทีโลกสงผลใหไทยตองเพิ่มความเขมงวดใน มาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑพื้นบานมากขึ้น เพื่อมิใหเปนปญหาที่กอใหเกิดอุปสรรคตอการสง สินคาประเภทนี้สู
ตลาดโลก

4.2 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมมีประเด็นสําคัญที่มีผลตอการพัฒนา
ทุนทางสังคม กลาวคือ
(1) สังคมไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยทํางาน (15-59 ป) จะมี
สัดสวนสูงสุดรอยละ 67.1 ในป 2552 แลวหลังจากนั้นจะลดลง ประชากรวัยสูงอายุและประชากรวัย
เด็กจะมีสัดสวน 11.7 และ 21.0 ในป 2554 สงผลใหภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุอยูในระดับสูง
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมใหคนไทยทุกชวงอายุใหสามารถเขาสูสังคมผูสูงอายุไดอยางดี
4

ขอมูลจาก Science Citation Index (SCI) ในชวงป 2545-2546
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โดยเฉพาะการสรางคานิยมและนิสัยประหยัด อดออม การเรียนรูตลอดชีวิตและการดูแลสุขสภาวะของ
ตนเอง
การฟนฟูความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและระบบเครือญาติในการดูแลผูสูงอายุ
ขณะเดียวกัน สรางโอกาสใหผูสูงอายุเปนทุนทางสังคมในการถายทอดประสบการณ อบรมบมเพาะ
และปลูกฝงคานิยม/ความเชื่อที่ดีงามแกคนรุนหลัง
(2) การเปลี่ยนจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบ
และโครงสรางครอบครัวไทยมีความหลากหลายมากขึ้นสงผลตอสัมพันธภาพของคนในระดับครอบครัว
และชุมชนและเกิดปญหาสังคมตางๆตามมา โดยเฉพาะพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกัน ความ
เปนเมืองที่สูงขึ้นจะมีผลตอการพัฒนาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของเมืองจึงมุงสรางเมืองและชุมชน
ใหนาอยูและรักษาเอกลักษณที่ดีงามดวยทุนวัฒนธรรมที่เมืองและชุมชนมีอยูเปนหลัก
(3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วสงผลกระทบเชิง
ลบตอพฤติกรรมและคานิยมที่ดีงามของคนในชาติหากปราศจากภูมิคุมกัน การใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย มีการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและความรู สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง แตขณะที่การหลั่งไหลเขามาของขอมูล
ขาวสารผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่คนไทยยังไมมีภูมิคุมกันอยางเพียงพอ เกิดผลกระทบเชิง
ลบตอพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน และคานิยมที่ดีงามก็ถูกละเลย ทุนทาง
สังคมที่มีอยูลดลง/ไมเพิ่มพูน
(4) ปญหาภาวะสุขภาพที่สําคัญจากโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา เปนการ
แพรระบาดของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ ฯลฯ ขณะที่ เอช
ไอวี/เอดส ยังเปนปญหาใหญในหลายประเทศ โรคเหลานี้ยากที่จะประเมินสถานการณ องคความรูใน
ประเทศไทยยังไมเพียงพอและทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น แตกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงและบั่นทอน
คุณภาพชีวิตทั้งระดับปจเจกและสังคม

5 ความเชื่อมโยงทุนทางสังคมเพือ่ ปรับสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการประเมิ น สถานภาพทุ น ทางสั ง คม ที่ มี ทั้ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ น สามารถนํ า มาใช
ประกอบการวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มโยงของทุ น ทางสั ง คมที่ มี ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมได ดังนี้

5.1

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจที่กอใหเกิดความยั่งยืนและนําไปสูการสรางสมดุลของการพัฒนา
ประเทศ จะตองเปนเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันระหวางเศรษฐกิจระดับชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับมหภาค
โดยทุนทางสังคมมีสวนสําคัญในการหนุนเสริมทุนทางเศรษฐกิจเพื่อไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ตองการ ดังนี้
(1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนทั้ ง ความรู คู คุ ณ ธรรมเป น ป จ จั ย หลั ก ในการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ การพัฒ นาคนให มีคุ ณ ภาพทั้ง ดา นความรู ทั ก ษะ และสมรรถนะตรงกั บ ความ
ตองการของตลาดแรงงานเปนการเพิ่มผลิตภาพของกําลังแรงงาน ซึ่งมีสวนสําคัญตอการเพิ่มผลผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและสงผลดีตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การ
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พัฒ นาทางด า นจิต ใจ ให เป นคนมี วินั ย มีค วามรั ก และมุง ประโยชน ข ององค กร มุ งมั่ นทํ า งาน และ
สามารถทํ างานรว มกั บผู อื่นจะหนุนเสริ มประสิท ธิภาพในการผลิต ลดความขัดแยงภายในองค กร
นําไปสูความมั่นคงขององคกรในระยะยาว ขณะที่การสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับคน
ไทยจะมีสวนลดคาใชจายในการแกปญหาสังคมไดอยางมากและสงผลเชิงบวกตอเศรษฐกิจในภาพรวม
เชน ปญหาอาชญากรรม ที่แตละปรัฐตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการปองกันและปราบปรามเปนจํานวน
มาก ในป 2548 งบประมาณรายจา ยในแผนงานป อ งกัน และควบคุ ม อาชญากรรมมี จํ า นวนสู ง ถึ ง
36,698 ลานบาท ปญหาอุบัติเหตุจราจรที่สาเหตุหนึ่งเกิดจากคนไมเคารพกฎระเบียบสรางความ
สูญเสียใหแกชีวิตและทรัพยสิน ในป 2547 มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงถึง
1,990 ลานบาท เปนตน
(2) การใชป ระโยชนจากทุนทางสั งคมในการเพิ่ม ประสิ ท ธิภาพการผลิต
สินคาและบริการ และสรางความมั่งคงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาใหสถาบันทางสังคมมีบทบาทเปน
ทุนทางสังคมจะเกิดประโยชนอยางมาก อาทิ ธุรกิจที่เปนบรรษัทภิบาล มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เปน
ธรรม โปรงใส ผูมีอํานาจบริหารและอํานาจในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบตอหนาที่และผลของการ
กระทํ า ของตนต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย เป น เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบการทํ า งานขององค ก รให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงค เชน การดูแลพนักงานของบริษัทใหมีความมั่นคงทั้งในเรื่องสวัสดิการและการพัฒนา
ตนเอง เปนการสรางขวัญและกําลังใจทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลดขอขัดแยงภายในบริษัท เพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให กั บ ธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากเกิ ด รู ป แบบกิ จ การที่ ไ ด ม าตรฐานสากล
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในหลายประเทศไดกําหนดมาตรฐานเรื่องบรรษัทภิบาล เชน มาตรฐาน
แรงงาน มาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวชัดเจนในเงื่อนไขการเจรจา
การคาระหวางประเทศ
(3) การนําวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาเสริมสรางการคาและการ
ผลิตสินคาและบริการ โดยผสมผสานไวในการผลิตที่สอดคลองกับความตองการทั้งในและนอก
ประเทศ ขณะที่เกิดกระแสความนิยมวัฒนธรรมตะวันออก ทําใหมีการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
และระดับชาติเชื่อมโยงสูสากล อาทิ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยทั้งการนวดและสปาที่ใชสมุนไพร
ไทย นอกจากนี้ การใชคุณลักษณะที่ดีเปนเอกลักษณไทย เชน การยิ้มแยมแจมใส ความเอื้ออาทร
ความมีน้ําใจ ไมตรี ซึ่งเปนหัวใจของการบริการและถือเปนสมรรถนะ/คานิยมรวมของประเทศ สามารถ
ใชเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการดานการโรงแรม ทองเที่ยว ภัตตาคาร สุขภาพ และเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งในการตัดสินใจของนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งนํามาใชในการเจรจา
ตอรองทางการคาในเวทีระหวางประเทศ

5.2

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในป จ จุ บั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเสื่อ มโทรม ร อ ยหรออย า งรวดเร็ ว
เพราะมีการใชอยางฟุมเฟอย และถูกทําลายอยางตอเนื่อง การอนุรักษ ฟนฟู ใหคงอยูตอไปตองอาศัย
ความร ว มมื อ จากหลายภาคส ว น การใช ทุ น ทางสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องสําคัญที่นํามาพิจารณาไดดังนี้
(1) วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนํามาใชใน
การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการใชวิธีพื้นบานที่สอดคลองกับ
สภาพธรรมชาติและวิถีชีวิตในทองถิ่นมาดูแลรักษาใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในสภาพเดิม
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หรือสมบูรณขึ้น เชน การทําฝายแมว สืบชะตาลําน้ํา การเคารพผีปูตา ขณะเดียวกันก็เปนการอนุรักษ
ภูมิปญญาดั้งเดิมใหสืบทอด ตอไป และสามารถนําความรูสมัยใหมมาผสมผสานเพื่อใหการอนุรักษ
ฟนฟูทําไดถูกตองตามหลักวิชาการสมัยใหมอยางสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและสภาพธรรมชาติ
(2) การรวมกลุมของคนในชุม ชนเปนเครื่องมื อสํ าคั ญในการดูแ ลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตของคนในชนบทและธรรมชาติตางพึ่งพาซึ่งกัน
และกันมายาวนาน การทํามาหากินของชาวชนบทที่หาของปา จับสัตว เชน ปลามาเปนอาหารหรือ
นํามาขายเพื่อความเปนอยูรอดเปนหลัก มีความตระหนักถึงความสําคัญและใชประโยชนจากธรรมชาติ
อยางรูคุณคา จึงเกิดการรวมตัวกันที่จะรวมคิด รวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
ชุมชนใหอยูในสภาพอุดมสมบูรณเปนแหลงอาหาร แหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเชิงธรรมชาติที่
สําคัญของประเทศ รวมทั้งรักษาระบบนิเวศนใหสมดุล
(3) สถาบันทางสังคมตางมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เชน การรณรงครักษา
สิ่งแวดลอม การปลูกปา การมีกระบวนการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําประเด็น
ผลกระทบของกระบวนการผลิ ต ที่ มีต อ สิ่ ง แวดล อ มมาเปน เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ทางการค า จึ ง ทํ าให ก าร
รับผิดชอบตอสังคมเปนหนาที่ของธุรกิจเอกชนที่ตองปฏิบัติอยางจริงจัง สวนสถาบันชุมชนและสถาบัน
ศาสนาก็มีบทบาทเชนกันในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชุมชนหลายแหง
ปลูกปาเพื่อการอนุรักษและใชประโยชน ขณะที่วัดจํานวนมากมีแหลงเรียนรูเชิงธรรมชาติ เชน การ
ปลูกปาในพื้นที่ของวัดและใชเปนที่ปฏิบัติธรรมสําหรับผูมีจิตใจใฝธรรมะ

5.3

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคม

การพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สงผลกระทบตอสังคมไทย โดยทําใหคุณคาทางสังคมที่ดีงามลดนอยลง เกิดความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม มีการดํารงชีวิตบนพื้นฐานที่ขาดความพอเหมาะพอควร ตลอดจนสถาบันครอบครัวมี
แนวโนมออนแอลง ดังนั้น ทุนทางสังคมของไทยทั้งที่เปนคุณลักษณะของคนไทย เชน ความมีน้ําใจ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ระบบความสัมพันธฉันทเครือญาติ ระบบ คุณคาที่ดีงาม วัฒนธรรม รวมทั้ง
บทบาทของสถาบันทางสังคมตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ดังนี้
(1) การใชคุณคาที่ดีในสังคมไทยบรรเทาปญหาสังคม ที่สั่งสมทวีความรุนแรง
และซับซอนมากขึ้น คนไทยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนในการใชชีวิต
ที่มุงสูความสุขแบบฉาบฉวย มีความวาเหว ขาดที่พึ่งทางใจ สงผลใหหันไปใชยาเสพติดเปนทางออก
ขณะที่การบริโภคเนนวัตถุนิยม เลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ เกิดการใชจายฟุมเฟอย มัวเมาใน
อบายมุ ข ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาอาชญากรรมและความรุ น แรงรู ป แบบต า งๆ ส ว นในเรื่ อ งเพศก็ นิ ย มมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร นําไปสูการตั้งครรภไมพึงประสงค และการเบี่ยงเบนทางเพศที่เสี่ยงตอการ
ติดเชื้ อเอดส ดั งนั้ น การใช สั มพัน ธภาพของคนทุ ก เพศและวั ย โดยเฉพาะในระดับ ครอบครั ว เป น
แนวทางหลักที่จะสามารถเสริมสรางความอบอุน ความเอื้ออาทร ความรักที่มีตอกันและกันใหเปน
ภูมิคุมกันที่ดีสําหรับทุกคน ลดความรุนแรงและบรรเทาปญหาสังคมลงได
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(2) การเปดกวางและยอมรับซึ่งกันและกันมีสวนในการลดความขัดแยงใน
สังคม การยอมรับความแตกตางของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมไทย ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนทุนทางสังคมที่เสริมสรางใหคนอยูรวมกันไดอยางสันติ
สามารถประสาน/
ประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกตางใหเกิดฉันทานุมัติและนําไปปฏิบัติ ขณะเดียวกัน การกําหนด
กติกาของการอยูรวมกันซึ่งเปนที่ยอมรับมีการยึดถือและปฏิบัติมายาวนานจนกลายเปนวัฒนธรรมใน
ชุมชนเปนการปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การเสียผีของชาวเขาเผาตางๆ และฮีทสิบสอง
ครองสิบสี่ เปนตน
(3) ทุนทางสังคมเสริมสรางใหชุมชนสามารถพัฒนาตนเองใหเขมแข็งได
สภาพเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ทํ า ให บ างชุ ม ชนต อ งพึ่ ง พาการสนั บ สนุ น จากภายนอกมาก เพราะ
ความสัมพันธของคนในชุมชนเปนแบบตางคนตางอยู มีการพึ่งพาอาศัยกันนอย แตในชุมชนที่มีระบบ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความผูกพัน มีลักษณะการทํามาหากินที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและ
ระบบนิเวศน สามารถสรางธุรกิจภายในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
เกิดการจัดตั้งกลุมตางๆภายในชุมชนที่อยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ และสามารถเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจภายนอกชุมชนได เกิดความเขมแข็งและสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชนอื่น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
โดยสรุป ทุนทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถเอื้อประโยชนตอกัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนทางดานความรูและจิตใจ การใชคุณคาและ
เอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามจะชวยเสริมประสิทธิภาพในการผลิต การคา และ
บริการและสรางความมั่นคงใหกับองคกรในระยะยาว การใชวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและภูมิปญญา
ทองถิ่น การรวมกลุมของคนในชุมชนโดยตระหนักถึงความสําคัญและใชประโยชนจากธรรมชาติอยางรู
คุ ณค า รวมทั้ง สถาบั น ทางสั ง คมตา งมีส ว นรว มในการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลอ ม
โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน และที่สําคัญทุนทางสังคมที่มีอยูในสังคมไทย
คุณคาที่ดี การเปดกวางและยอมรับซึ่งกัน และกันเปนปจจัยที่ทําใหสังคมไทยดํารงอยู บรรเทาหรือ
ขจัดปญหา/ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสังคมไทยจะสามารถพัฒนาใหเขมแข็งไดดวยพลัง
ของทุนทางสังคม
อย า งไรก็ ต าม ทุ น ทางสั ง คมที่ ส ามารถนํ า มาใช พั ฒ นาทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเชื่อมโยงและสมดุลเปนเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอด
มายาวนานโดยนํามาสอดแทรก/ผสมผสานอยูในการผลิตสินคาและบริการที่มีแนวโนมการสงออก
สูงขึ้นไปสูตลาดโลก รวมทั้งการใชคุณลักษณะของคนไทยที่เอื้อตอธุรกิจ การบริการ อาทิ การเปนคน
ยิ้มแยมแจมใส มีน้ําใจไมตรี สงผลดีตอการขยายตัวในสาขานี้ ขณะที่ วัฒนธรรมดั้งเดิมเปนปจจัย
สํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในระดั บ ชุ ม ชนให ค งอยู ดั ง นั้ น
วัฒนธรรมไทยจึงเปนประเด็นหลักที่ใชเปนฐานเชื่อมโยงทุนทั้งสามเขาดวยกัน ทําใหสังคมไทยมีความ
เขมแข็ง มีทุนทางสังคมหนุนเสริมใหคนไทยมีความสุข ทามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง และอุดม
สมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี
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ดังนั้น จึงสรุปประเด็นสําคัญๆ ที่สามารถนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสม ดังนี้
(1) ประเด็นในเชิงโอกาส การที่กระแสความนิยมวัฒนธรรมตะวันออกเพิ่มขึ้น
เปนโอกาส ที่จะนําภูมิปญญาทองถิ่นมาตอยอดกับเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสานกับคุณลักษณะของ
คนไทยและวัฒนธรรมไทยที่เปนจุดแข็งและนํามาพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การผลิตและบริการในเวที
โลกเพิ่ ม ขึ้ น สามารถกํ า หนดเป น ยุ ท ธศาสตร เ ชิ ง รุ ก ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทาง
เศรษฐกิจได
(2) ประเด็นที่เปนภัยคุกคาม การลดภัยคุกคามจากโครงสรางและพฤติกรรม
ของคนเปลี่ยนแปลงไปและบรรเทาจุดออนในเรื่องการขาดจิตสํานึกสาธารณะ การชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ตองมุงเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งทางดานกาย ปญญา และโดยเฉพาะดานจิตใจที่
จะต อ งปรั บ พฤติ ก รรม เจตคติ ข องคนในสั ง คม รวมทั้ ง พั ฒ นาคนรุ น ใหม ใ ห มี จิ ต ใจดี มี คุ ณ ธรรม
เสริมสรางทุนทางสังคมของไทยในอนาคต
(3) ประเด็นจุดแข็งที่ยังไมไดใชประโยชนอยางเหมาะสม การที่วัฒนธรรม
ไทยมีความหลากหลาย ประกอบกับมีปราชญ ผูรูหลายดานกระจายอยูในชุมชนตางๆทั่วประเทศ มี
การถายทอดความรูจากผูสูงอายุไปสูคนรุนตอไป รวมทั้งการที่ธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการรับผิดชอบ
ตอสังคมมากขึ้นเปนจุดแข็งที่สามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรการฟนฟูวัฒนธรรมเพื่อใหมีการสืบสาน
ไปสูคนรุนใหม
และเปนการลดภัยคุกคามที่เกิดจากผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอพฤติกรรม
วัฒนธรรม และศีลธรรมของคนในสังคมไทย รวมทั้งใชวัฒนธรรมพื้นถิ่นเปนเครื่องมือในการอนุรักษ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
(4) ประเด็นจุดออนที่พึงระวังและเตรียมแกไข การแกไขจุดออนของการที่
สถาบันทางสังคมยังไมเขมแข็ง การจัดการองคความรูที่มีอยูในชุมชนมีนอย ไมเปนระบบ สงผลให
วัฒนธรรมบางสวนเลือนหาย คุณคาที่ดีงามในสังคมเสื่อมถอยลง โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง เสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคม สามารถดูแลสมาชิกใน
สังคมใหอยูไดเปนปกติสุข ควบคูกับการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดการความรู เปนการ
รักษาภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู และนําไปใชประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อการเพิ่ม
มูลคาและการสงออก

6 หลักการสําคัญและกรอบแนวคิดในการเสริมสรางทุนทางสังคม
จากการประเมินสถานภาพของทุนทางสังคมและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลตอ
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนทางสังคมของประเทศ สามารถสรุปเปนหลักการและกรอบแนวคิดใน
การเสริมสรางทุนทางสังคมในแตละระดับตั้งแตปจเจกในระดับครัวเรือน จนถึงระดับชาติ ดังนี้
ไดแก

6.1

หลักการสําคัญของทุนทางสังคม ที่พึงตระหนักในการเสริมสรางทุนทางสังคม

(1) ความเชื่อมโยง ทุนทางสังคมจะเปนปจจัยหลักในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ การแกปญหาความยากจน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาสังคมโดยรวมและการบริหารจัดการที่ดี
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(2) ความหลากหลายและยืดหยุน มีการพัฒนาและใชประโยชนทุนทางสังคม
ใหเปนไปตามสภาพโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฐานทรัพยากรที่มีอยูในแตละพื้นที่และ
สถานการณการเปลี่ยนแปลง
(3) การพัฒนาอยางสมดุลและครบวงจร ทั้งการกระตุนใหเกิดกระบวนการ
รวมตัว รวมคิด รวมทํา เสริมสรางความเขมแข็ง รักษา ฟนฟูและตอยอดทุนทางสังคมที่มีอยูแลวดวย
วิธีการตางๆ สรางและพัฒนาทุนทางสังคมใหมๆ ขึ้นมาอยางตอเนื่อง และเสริมสรางภูมิคุมกันมิใหมี
การทําลายทุนทางสังคม รวมทั้งสรางความสมดุลในการใชและพัฒนาใหเพิ่มพูนทั้งมูลคาและคุณคา
ของทุนทางสังคม
(4) การสร า งการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นอย า งจริ ง จั ง โดยการสร า ง
จิตสํานึกรวมและคุณคารวมบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมในการพัฒนาทุนทางสังคมใหเกิดขึ้น
ในทุกภาคี ทุกระดับทั่วประเทศ มีการกําหนดบทบาทภารกิจของแตละภาคีใหชัดเจน และเนนการ
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี เปนเครือขายอยางตอเนื่องระหวางของภาคีการพัฒนา

6.2

กรอบแนวคิดในการเสริมสรางทุนทางสังคม แนวทางหลักในการเพิ่มทุน

ทางสังคมที่ตอ งพิจารณาบทบาทของทุกภาคสวนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนี้

(1) ครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคประกอบของทุนทาง
สังคมใหเขมแข็งและเพิ่มพูนใหมากขึ้น โดย
(1.1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก ในครอบครั ว อย า งเป น องค ร วม
ครอบครัวเปนหนวยแรกในสังคมที่ทําหนาที่พัฒนาสมาชิกใหมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจและ
สติปญญา กอนเขาสูวัยเรียน เปนการอบรมสั่งสอนใหเด็กรูจักการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มี
วินัย ซื่อสัตย ฯลฯ รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน การเคารพผูอาวุโส การกตัญูกตเวที และสราง
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอพัฒนาการของเด็กตามวัยในดานการเติบโตของรางกาย สติปญญา และ
อารมณ หากในครอบครัวมีผูสูงอายุอยูดวยจะหลอหลอมใหเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ เพราะ
ผูสูงอายุจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่จะขัดเกลาพฤติกรรมเชิงลบใหลดลง เชน เกิด
ความเมตตา สุภาพ ออนโยน รูจักใหอภัย นอกจากนี้ ครอบครัวยังเปนแหลงความรูดานภูมิปญญา
ที่คนรุนหนึ่งสามารถถายทอดความรูที่มีอยูในตนเองไปสูคนอีกรุนหนึ่งที่เปนลูกหลานเพื่อสืบทอดและ
รักษาความรูนั้นใหคงอยูตอไป
(1.2) การมีส ว นร ว มในการทะนุ บํ ารุ ง ศาสนาให ยั่ง ยื น ครอบครั ว ที่
อบอุนและมีสมาชิกตางวัยอาศัยรวมกันมีแนวโนมที่จะทําใหเด็กสนใจใฝรูเรื่องหลักคําสอนและศีลธรรม
ผูอาวุโสมักใชโอกาสและวาระสําคัญทางศาสนาเปนชองทางชักจูง สรางความเขาใจใหกับเด็กไดเขาถึง
ศาสนา กอใหเกิดการปฏิบัติตามหลักคําสอน เชน การสวดมนต การถือศีล เปนตน สรางพื้นฐาน
ทางจิตใจที่ดีงาม เปนการสืบสานใหศาสนาดํารงอยูอยางตอเนื่อง
(2) ชุมชน ชุมชนที่มุงทําประโยชนใหกับบรรดาสมาชิก เกิดความเอื้ออาทร มีการ
เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางคนในชุมชน เพิ่มพูนทุนทางสังคมใหมีคุณภาพและนําไปสูพลังรวมสามารถ
จัดการกับปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยชุมชนสามารถเขามามีบทบาทในการพัฒนาทุนทางสังคม
ได ดังนี้
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(2.1) การสร า งความมั่ น คงในชี วิ ต ให กั บ คนในชุ ม ชน โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาสหรือผูที่ประสบปญหาตางๆ การอยูรวมในชุมชนเดียวกันจะรูถึงปญหาและขอเท็จจริง
สามารถเขาถึงคนที่ตองการความชวยเหลืออยางแทจริง การเขามามีบทบาทในการดูแล และจัดระบบ
การดูแลคนในชุมชน เชน การดูแลผูสูงอายุ การสงเสริมการออม จะชวยใหคนในชุมชนสามารถดูแล
ตนเองในระยะยาว
(2.2) สรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู การใชทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน
เชน ปราชญชาวบาน ผูรูหรือผูสูงอายุในการถายทอดความรู ภูมิปญญา ใหกับคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน รักษาองคความรูที่มีอยูในชุมชนไมใหสูญหายและสรางสัมพันธระหวางคนในชุมชน
และระหวางคนตางวัยใหแนนแฟน ยิ่งขึ้น
(2.3) การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถาบันในชุมชน การกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น ทั้งในแงทรัพยากรและการบริหารจัดการมี
ผลกระทบตอการพัฒนา ชุมชนจึงตองเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบสถาบันตางๆในทองถิ่นมากขึ้น
เพื่อเสริมสรางใหสถาบันตางๆในชุมชนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
(3)
ระดับประเทศ มีบทบาทหลักในการเชือ่ มโยงความสัมพันธในทุกมิติทั้ง
ระบบในระดับชาติและนานาชาติโดย
(3.1) การพัฒนาคนใหมีศักยภาพพรอมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เปนการมุงเสริมสรางสุขภาวะ เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงและสงเสริมการดูแลสุขภาพ สราง
นิสัยรักการอาน ใฝรู สนใจศึกษาคนควาความรูตางๆ มีจิตสํานึกสาธารณะ ชาตินิยม เสียสละเพื่อ
สวนรวม สงเสริมใหคนดีมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาประเทศ ทําใหการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมสูงขึ้น
สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง
(3.2) สร า งความเข ม แข็ ง ให ส ถาบั น ทางสั ง คมเป น ทุ น ทางสั ง คม
สามารถดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคม
สงเสริมการรวมกลุมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3.3) การอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและการรักษาองคความรูใหคงอยู
เปนการรักษาเอกลักษณไทยใหอยูคูประเทศ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเยาวชน พัฒนาและรวม
เรียนรูทางวัฒนธรรม สงเสริมการอยูรวมกันของคนตางวัย เกิดการถายทอดความรู พัฒนาและตอ
ยอดรักษาภูมิปญญาไทย นําไปสูการรักษาความเปนไทย และการใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชวัฒนธรรมและทุนทาง
สังคมเปนเครื่องมือสําคัญ

7 ยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหเกิดความสมดุลของการพัฒนาระหวางภาคการผลิต ภาคบริการ สิ่งแวดลอมและภาค
สังคม การพัฒนาประเทศในระยะตอไปจําเปนตองใชทุนทางสังคมเปนปจจัยสําคัญที่เชื่อมโยงกับทุน
ทุกประเภททั้งทุนทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ เพื่อ
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นํ า ไปสู เ ป า ประสงค ห ลั ก ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 การขั บ เคลื่ อ นทุ น ทางสั ง คมจึ ง กํ า หนด
เปาประสงคและยุทธศาสตร การเสริมสรางทุนทางสังคม ดังนี้

7.1

เปาประสงค มุงสูสังคมใสสะอาดบนฐานของการเสริมสรางคุณคาของสังคมไทย

7.2

ยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ จากการ

สถาบันทางสังคม ความรักชาติ การมีปฏิสัมพันธระหวางวัย และการสรางภูมิคุมกันและการปรับตัวสู
สากล
ประเมินสถานภาพปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของทุนทางสังคม และการวิเคราะหเชื่อมโยงทุนทาง
สังคมกับทุนทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติขององคประกอบทั้ง 4 ดานที่ยึดโยงผานระบบ
ความสัมพันธที่สะสมมาจากอดีต เปนทั้งปจจัยบวกและปจจัยลบตอการเพิ่มพูนทุนทางสังคมและการ
ใช ป ระโยชน เ พื่ อ นํ า ไปสู เ ป า ประสงค ห ลั ก ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 ที่ มุ ง สร า งความสมดุ ล ใน
กระบวนการพัฒนาเพื่อให สังคมใสสะอาด คนมีความสุข และการพัฒนาประเทศยั่งยืน จึงมีขอเสนอ
ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
(1) การเพิ่ ม คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพคน ให มี ส ว นเพิ่ ม พู น ทุ น ทางสั ง คมและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาสติปญญาและ
สุขภาพอนามัย โดย
(1.1) การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม
เสริ มสรา งปฏิ สัมพั นธ ข องคนตา งวั ย ในครอบครัว เปน การ
กล อ มเกลาจิ ต ใจเด็ ก และเยาวชน ให มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย มี คุ ณ ธรรม กตั ญ ู เอื้ อ อาทร และมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม


กระตุนใหคนทุกวัยมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสวนรวมในทุก
ระดับ เปนการสรางการเรียนรูของการทํางานรวมกัน รูจักการประสานประโยชน เปนพลังนําไปสูการ
แกปญหาและการพัฒนาดานตางๆ


สร า งภู มิ คุ ม กั น ในการดํ า รงชี วิ ต บนพื้ น ฐานของความ
พอเหมาะพอควร รูจักประหยัด อดออม และมีวินัยในการใชจาย


(1.2) การใฝหาความรู ประกอบดวย
สรางนิสัยรักการอาน และใฝรูตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิต เพื่อให
รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม


บมเพาะความประพฤติอันดีงามใหกับเด็กและเยาวชนผาน
ทางระบบการศึกษา ควบคูกับการสรางครูตนแบบที่เปนตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก


เพิ่มทักษะความรูความสามารถทั้งระดับพื้นฐานและระดับ
วิชาชีพเฉพาะ เพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการมีงานทํา
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สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัยที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตในแตละทองถิ่น โดยการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม
สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาใน
สวนกลางและทองถิ่นรวมมือกับหนวยงานและชุมชนในการจัดการองคความรู ขยายผลตอยอดสูพื้นที่
อื่นและพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะของประเทศ


(1.3) ดานสุขภาพอนามัย
สงเสริมการพัฒนาคนใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย
ทั้งดานสติปญญา อารมณ จิตใจ ตั้งแตการเตรียมความพรอมของคูสมรสจนถึงวัยสูงอายุ


เสริมสรางคนไทยแข็งแรง ใหลด ละ เลิก พฤติกรรมสุมเสี่ยง
ตอสุขภาพ ควบคูกับการสงเสริมใหดูแลสุขภาพของตนเอง การออกกําลังกาย การเลนกีฬา รวมทั้ง
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน


(2) การส ง เสริ ม บทบาทของสถาบั น หลั ก ในการสร า งความสามั ค คี แ ละ
ความสมานฉันทของคนในชาติ เปนการดํารงไวซึ่งความเปนเอกภาพและความเปนปกแผนของ
ประเทศ
(2.1) เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให ส ถาบั น ทางสั ง คม รวมถึ ง ครอบครั ว
ชุมชน เครือขายชุมชน ภาคธุรกิจ และประชาสังคม ทําใหเกิดระบบความสัมพันธที่เปนพลังในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(2.2) เพิ่มบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
ในการพัฒนาการเรียนรูรวมกันและการพัฒนาจิตใจของคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการ
เสริมสรางสถาบันครอบครัวในเรื่องคานิยมในการอยูรวมกันของคนตางวัย และการปฏิบัติหนาที่ตอกัน
อยางเหมาะสม
(2.3) สงเสริ มกระบวนการเรียนรู การประยุกตใ ชปรัช ญาทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน และในกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ตางๆและในการบริหารประเทศ
(2.4) นอมนําหลักการ “รู รัก สามัคคี” มาใชในการดําเนินชีวิตและสราง
การมีสวนรวมที่นําไปสูความสมานฉันทและการลดความขัดแยงภายในชาติ
ตอไป

(3)

การรักษา ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ใหคงอยูและสืบสานสูคนรุน

(3.1) สงเสริมใหปราชญและผูรูถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุน
ใหม และเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีบทบาทในการสั่งสอน อบรม บมนิสัยที่ดีงามใหแกเด็กและเยาวชน
นําความรู ประสบการณมาทําประโยชนเพื่อสังคม ขณะเดียวกันปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเคารพตอผู
อาวุโสและกตัญูตอผู มีพระคุณ
(3.2) พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย รวมทั้งสรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมเยาวชนและศิลปนรุนใหม
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(3.3) ฟ น ฟู บู ร ณะ และพั ฒ นาแหล ง วั ฒ นธรรมต า งๆ โดยใช ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นเปนหลักและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
(3.4) สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน รักษา และฟนฟู
คุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทยที่เปนมรดกและคุณคาของทองถิ่นและของชาติอยาง
เปนระบบใหมีความเขมแข็งและผสมผสานไวในวิถีชีวิต
(4) การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา ที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(4.1) จัดการองคความรูในระดับชุมชนที่ทําใหเกิดระบบความรูที่ชุมชนเปน
เจาของ และการนําภูมิปญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดเปนความรูใหมที่นําไปใชเพื่อ
การพาณิชยได
(4.2) ผลั ก ดั น ให มี ก ารจดลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญากรณีหากมีการนําไปใชในเชิงพาณิชยทั้งในและนอกประเทศ
(4.3) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองคความรูที่หลากหลายและตอเนื่อง
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับแตละพื้นที่ และนําไปสูการจัดการและ
แลกเปลี่ยนองคความรู
(4.4) พัฒนาและตอยอดภูมิปญญาและความเปนไทยที่สอดคลองกับความ
ตองการสินคาและบริการที่มีศักยภาพ เชน ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย วัฒนธรรมดานอาหาร การ
นวดแผนไทย และสมุนไพร เปนตน
(4.5) สนับสนุนการจัดการองคความรูใหม ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําไปสูการสรางนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
(5)

สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเพิ่มทุนทางสังคม

(5.1) เสริ มสร างวั ฒ นธรรมองคก รที่เ อื้อต อ การพัฒ นาบุค ลากรให มี วินั ย
รับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกันไดโดยมุงประโยชนขององคกร ลดคาใชจายและเพิ่มรายไดของ
องคกร
(5.2) เสริมสรางระบบสุขภาพแบบใหมที่เนนความรวมมือระหวางปจเจก
และชุมชนเปนการสรางสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแกคนไทยทุกกลุมอายุ
(5.3) สรางมาตรการจูงใจที่เปดโอกาสใหคน/ธุรกิจเอกชนสามารถมีสวน
รวมในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน การลดหยอนภาษี การประกาศเกียรติคุณ การใหรางวัลที่
เปนการเชิดชูคุณความดี
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(6)

การเพิ่มบทบาทภาคีเพื่อเสริมสรางทุนทางสังคม

(6.1) ภาคประชาชน ตองเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่ม
ทุ น ทางสั ง คมให ส อดคล อ งกั บ โอกาส ศั ก ยภาพ และความพร อ มของแต ล ะพื้ น ที่ โดยการสร า ง
ความสัมพันธ สงเสริมการ รวมตัว รวมคิด รวมทําในพื้นที่ โดย


รวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพพรอมเปนทุนทางสังคม

สงเสริมใหการรวมกลุมเขมแข็ง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูและมีสิ่งแวดลอมที่ดี


ร ว มเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให บ า น วั ด โรงเรี ย น เป น
สถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการเพิ่มทุนทางสังคมในชุมชน


สนับสนุนการจัดการองคความรูในชุมชนใหเปนระบบ เกิด
การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและนําไปใชประโยชนตอสวนรวม


สงเสริมการรักษาวัฒนธรรมพื้นบานและบูรณะโบราณสถาน
ตางๆในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูของคนทั่วไป


(6.2) ภาคราชการ ทําหนาที่เชื่อมโยงการพัฒนาทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ โดย
ปรับระบบและวิธีการทํางาน โดยบูรณาการการทํางานทั้ง
แนวดิ่งและแนบราบ โดยเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการ สวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งถายโอนภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากสวนกลางลงสู
ภูมิภาคและทองถิ่น


สร า งความรู ค วามเข า ใจในสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ รวมทั้ ง
กระบวนการประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว มให กั บ ประชาชน ตลอดจนสนั บ สนุ น ให มี ส ว นร ว มใน
กระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐในทุกระดับ




สวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น

เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ ทุกระดับ ตั้งแต

(6.3) ภาคธุรกิจเอกชน ประสานงานความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ
เอกชนดวยกันเอง ภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในการดําเนินงาน โดย
ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรง สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิด
ขึ้นกับลูกคา และสาธารณชนเปนตัวอยางที่ดีของสังคม


จัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร มีการแขงขันที่เปนธรรม ยึด
มั่นในความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงการประกอบกิจการที่เปน
มิตรตอทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และสังคม
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รวมจัดกิจกรรมสรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคมตาม
ความถนัดและความสนใจทั้งในการพัฒนาสังคมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


(6.4) สื่อ มีบทบาทในการสรางสรรคสังคม ดวยการสรางกระแสเชิงบวก
ความตระหนัก และเผยแพรความรูความเขาใจแกสังคม โดย
การใชสื่อทุกรูปแบบอยางสรางสรรค เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน
และสิ่งพิมพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีบทบาทตอการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม
สรางคานิยม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยแกเด็กและเยาวชน
และสังคมไทย


สรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน
ตลอดจนเปนแกนในการรับฟงความคิดเห็นและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน


