สรุปผลการระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม
การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

ผลการระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนากลุมทุนทางสังคม จํานวนประมาณ 90 คน
ประกอบดวย ภาคประชาชน/ปราชญชาวบาน/เครือขายชุมชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิ/
องคกรพัฒนาเอกชน การเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรอิสระ และสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่
10-11 กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมอูทองอินน จ.พระนครศรีอยุธยา ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและรวมแสดงความคิดเห็นกันอยางกว า งขวางและหลากหลายประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ ข อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาทุ น ทางสั ง คม พร อมทั้ ง
นําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1 ภาพรวม
1.1 แผนฯ 10 ตองบูรณาการทุนทั้งสามเขาดวยกัน โดยใหทุนทางสังคมเปนหลักในการ
พัฒนา/สนับสนุนทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ใหความสําคัญกับการ
“รูเรา” (รูครอบครัว รูชุมชน) ควบคูกับการ “รูเขา” (รูชุมชนอื่น ประเทศเพื่อนบาน คูคา โลกาภิวัตน)
ที่ตองทําเพิ่มเติมและควรชี้ใหเห็นแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละภาคีการพัฒนา และจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลแผน
และคูมือในการแปลงแผน
1.2 ควรเพิ่มเติมการวิเคราะหเรื่อง “ทุนทางสังคมตามโครงสรางของสังคมแบบใหม” คือ
การเปนสังคมอุตสาหกรรมเขมขน เนื่องจากสังคมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรม
การคาและความเปนเมืองมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมชนบท หวงโซคาจาง และแรงงานภาค
เกษตรที่เปลี่ยนมาเปนการรับจางมากขึ้น

2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมและบทบาทของภาคี
2.1

ความเห็นในภาพรวม การพิจารณายุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมและ

บทบาทของภาคีที่พิจารณาจากองคประกอบของทุนทางสังคม ไดแก คน สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม
ภู มิ ป ญ ญาและองค ค วามรู ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว า ผลการระดมความคิ ด เห็ น มาแล ว ทั้ ง 4 ภาคมี ส าระที่
ครอบคลุมในแนวทางและบทบาทของภาคี จึงเสนอใหกําหนดเปนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เตรียมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลใหชัดเจน รวมทั้ง
เพิ่มเติมประเด็นตางๆใหชัดเจนขึ้น โดยมีขอสรุปวาการเสริมสรางทุนทางสังคมควรตองดําเนินการใน
5 ยุทธศาสตร ไดแก
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(1) การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน โดยเนนการพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
และมีสุขภาวะที่ดีในคนทุกชวงวัย ซึ่งตองเริ่มตั้งแต ปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ภาคีหลัก
ที่ จ ะมี บ ทบาท คื อ ป จ เจก ครอบครั ว และชุ ม ชน ที่ จ ะต อ งเริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นตนเองก อ น โดยมี ภ าคี
สนับสนุน คือ สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐ ธุรกิจเอกชน และสื่อ
(2) การส ง เสริ ม บทบาทสถาบั น หลั ก ในการสร า งคุ ณ ค า ทางสั ง คม โดยเน น
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันการเมืองและการปกครองเปนอีกหนึ่ง
สถาบันที่ตองพัฒนาใหมีความเขมแข็ง เปนศูนยรวมของการสรางศรัทธา และแบบอยางที่ดีของสังคม
โดยเริ่มพัฒนาสถาบันแตละประเภทใหเขมแข็ง กอใหเกิดความศรัทธาจากสาธารณชนแลวภาครัฐและ
สื่อเขามาสงเสริมและเผยแพรใหสถาบันดังกลาวมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในทุกระดับ ตั้งแตปจเจก
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ นอกจากนี้ควรเสริมสรางใหสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ใหคงความเขมแข็งเปนเสาหลักของประเทศ
(3) การอนุรักษ ฟนฟู และเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะการ
รวมกันรักษา เฝาระวัง และฟนฟูเผยแพรคุณคาทางวัฒนธรรมที่ไมเปนการทําลายคุณคา ภาคีหลัก
ไดแก ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน โดยมีภาคธุรกิจเอกชน และสื่อสนับสนุนและ
สรางสรรคคุณคาทางวัฒนธรรมใหสืบสานตอเนื่อง
(4) การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา โดยเฉพาะการพัฒนา ตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดาน เศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากร ภาคีที่มีบทบาทหลัก ไดแก ประชาชน ซึ่งเปนผูรู หรือปราชญชาวบาน ชุมชน
และภาคีที่สนับสนุน ไดแก ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธุรกิจเอกชน และสื่อ
(5) ในการเพิ่ ม ทุ น ทางสั ง คมใน 4 องค ป ระกอบดั ง กล า ว ต อ งมี ก ารสร า ง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสวนรวม หรือขจัดอุปสรรคตางๆ ในการที่ภาคีการพัฒนาจะเขามา
มี บ ทบาทส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งทุ น ทางสั ง คม โดยเฉพาะในเรื่ อ งการสร า ง
มาตรการจูงใจ การแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนบทบาทของภาครัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2

ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นรายละเอียด
(1) การพัฒนาคน มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้

(1.1) ประเด็ น การสร า งปฏิ สั ม พั น ธ เ ป น เรื่ อ งนามธรรมที่ ต อ งมี ก ารถอด
บทเรียนและสรางเกณฑชี้วัด เชน เกณฑชี้วัดความอบอุนและความสุขของครอบครัว
(1.2) ระบบการศึกษาควรใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกันแกเด็กและ
เยาวชนในทุกมิติ และควรรื้อฟนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมมาบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาเปน
การบมเพาะคุณธรรม จริยธรรม และหนาที่ใหเด็กและเยาวชน รวมทั้งควรปรับระบบการเรียนการสอน
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ที่วัดผลจากคะแนนและความจํามาเปนการเรียนการสอนแนวใหมที่เนนความรูคูคุณธรรม และควร
เพิ่มพื้นที่ในการแสดงออกของคนดี การมีตนแบบที่ดีใหเปนตัวอยางแกคนในสังคม
(1.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ควรเนนพัฒนาความรู สุขภาพ และการ
แกปญหาความยากจน
(1.4) ควรมีการสราง/เสริมสรางจริยธรรมเฉพาะกลุม เชน หลักจริยธรรม
ของประชาชน ธุรกิจเอกชน และการเมือง เปนตน
(2) วัฒนธรรม
ควรคํานึงถึง “วัฒนธรรมธรรมาภิบาล” คือ ตองมีเรื่องความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ และปฏิเสธการแกปญหาแบบรุนแรง นอกจากนี้ ยังตองสราง
คานิยมใหม จากการกูไปใชหนี้มาเปนการออมเพื่ออนาคต และเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่คํานึงถึง
การสรางคุณคาและมูลคา การใชประโยชน การถายทอดความรูสูคนรุนใหม การสรางแหลงเรียนรู
และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และปองกันการใชวัฒนธรรมไปในทางที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการปกปอง
วัฒนธรรมไทยใหคนไทยไดใชประโยชนมากที่สุด
(3) การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตองผลักดันใหเปนวาระ
แหงชาติ มีความจริงใจในการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลตองเปนผูนํา เพื่อสรางภูมิคุมกันให
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และควรใชศาสนธรรมเปนเครื่องมือเพื่อเปนพลังสรางภูมิคุมกันและลด
พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกกระตุนจากกระแสบริโภคนิยม
(4) การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการสรางทุนทางสังคม ควรเปน
การบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคมเชื่อมโยงกับทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แผนบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนการติดตามประเมินผล
(5) ยุทธศาสตรที่ควรเพิ่มเติม
ยุทธศาสตรมุงลดความเหลื่อมล้ําการกระจายรายได โดยกําหนดแนวทางการเพิ่ม
รายไดใหคนจน การเพิ่มพลังใหคนจน การออมและสวัสดิการคนจน และการจัดทําแผนที่วัฒนธรรม
ในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

2.3

ความเห็น เพิ่ม เติมตอบทบาทภาคีการพัฒ นา ที่ป ระชุมเห็นชอบกับการ

กําหนดบทบาทภาคีตามยุทธศาสตร/แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคมที่ สศช. นําเสนอ ซึ่งสามารถ
ชี้ถึงบทบาทของภาคีในแตละเรื่องไดชัดเจน พรอมทั้งมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ควรเพิ่มภาคการเมืองเปนหนึ่งในภาคีการพัฒนา และกําหนดบทบาทใหชัดเจน
ตั้งแตระดับประเทศลงไปถึงระดับทองถิ่น เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
(2) ควรเพิ่มภาคีประชาสังคม (CSO) ใหมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา เปน
แกนนํา ริเริ่มกิจกรรมสรางสรรค สนับสนุนการมีสวนรวม การจัดการความรู สรางทางเลือกการพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพภาคีการพัฒนาใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
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(3) ควรเพิ่มบทบาทของสถาบันศาสนาใหชัดเจนยิ่งขึ้นในการพัฒนาคน ชุมชน
และสรางความสงบสุข โดยพัฒนาบุคลากรในสถาบันศาสนาใหมีบทบาทในการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงรุก รวมทั้งกําหนดบทบาทของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางศาสนา
(4) บทบาทของสถาบั น การศึ ก ษา ควรเพิ่ ม การปรั บ หลั ก สู ต รให มี ค วาม
เชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น มีบทบาทในการสรางเด็กใหเปนที่พึ่งของชาติ เปนพลเมือง (กําลังของชาติ)
และใหรูคุณคาของตนเอง รวมทั้งมุงจัดการศึกษาเพื่อสวนรวมมากกวาดําเนินเปนกิจกรรมทางธุรกิจ
และบุคลากรการศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปน “ครูอาชีพ” และเปนตนแบบที่ดีของสังคม
(5) เพิ่มบทบาทสื่อใหเปนเครื่องมือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูสูชุมชนได
อยางทั่วถึงและเทาเทียม ดึงชุมชนใหพนจากกระแสบริโภคนิยมเพื่อคุณภาพชีวิต
(6) เพิ่มบทบาทภาครัฐในการสนับสนุน/อุดหนุนการจัดตั้งสถาบันภูมิปญญาไทย
เพื่อพัฒนาองคความรูและภูมิปญญา ออกกฎหมาย/กระตุนการพัฒนาสุขภาพใหบังเกิดผลอยางจริงจัง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเขมแข็ง สามารถเปนพี่เลี้ยงใหองคกรปกครองทองถิ่น

2.4

บทบาทภาคีในการพัฒนาระดับตาง ๆ ที่ประชุมไดวิเคราะหบทบาทภาคีการ

พัฒนาตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศ พรอมทั้งกําหนดจุดมุงหมายของการพัฒนา
สรุปไดดังนี้
(1) คน กํ า หนดจุ ด มุ ง หมายการพั ฒ นาคนใน 4 ด า นคื อ 1) คนมี สุ ข ภาพกายที่
สมบูรณ แข็งแรงตามวัย 2) มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) มีสติปญญาดี และ 4) มีความสัมพันธที่ดี
โดยภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้
 ประชาชน/ชุมชน : สรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม และการวางแผน
 รัฐ : กําหนดนโยบาย มาตรการ ใหบริการ โดยคํานึงถึงพื้นที่ ชาติพันธุ
 ธุรกิจเอกชน : สนับสนุน สงเสริม รวมมือ โดยมีความรับผิดชอบตอสังคม
 ประชาสังคม (CSO) : จัดการความรู ติดตาม เฝาระวัง ปฏิบัติ
 สื่อ : สรางกระแสเชิงบวก รณรงค สรางความรู และปลุกจิตสํานึกอยางตอเนื่อง
 องคกรปกครองทองถิ่น : หนุนเสริม สนับสนุนทรัพยากร รวมวางแผน
 สถาบันการศึกษา : วิจัยและพัฒนา อบรม ใหความรู เปนแหลงขอมูล ถอด
และถายทอดบทเรียน
 สถาบันศาสนา : สรางภูมิคุมกันทางใจ และเปนตัวอยางของการดํารงชีวิต
อยางพอเพียง
(2) ครอบครัว มีจุดมุงหมายการพัฒนาครอบครัวใหเปนครอบครัวที่อบอุน มีสัม
พันธภาพที่ดี มีความมั่นคงและบมเพาะวัฒนธรรม คานิยมที่ดี โดยภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้
 ประชาชน/ชุมชน : สร างเครือขายการดูแล คุมครอง ปกปอง และปลูกฝ ง
คานิยมที่ดี
 รัฐ : กําหนดมาตรการ หนุนเสริม เชื่อมโยงการทํางานในทุกระดับ
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 ธุรกิจเอกชน : สงเสริม รวมจัดกิจกรรมสรางสรรค และจัดสวัสดิการ
 ประชาสังคม (CSO) : เปนแกนนํา ริเริ่มกิจกรรมสรางสรรค สนับสนุนการมี
สวนรวมอยางตอเนื่อง
 สื่อ : จัดสรรพื้นที่สื่อเพื่อสรางกระแสเชิงบวก เชิดชู รณรงค
 องคกรปกครองทองถิ่น : ประสานและสงเสริมการทํางานในทุกมิติ สราง
สภาวะแวดลอมสีขาว และเปนโครงขายคุมครองทางสังคม
 สถาบันการศึกษา : วิจัยและพัฒนา เปนศูนยกลางความรูครอบครัวศึกษา
 สถาบันศาสนา : ปลูกฝงทัศนคติและแนวปฏิบัติที่ถูกตองในการครองเรือน
ตามหลักคําสอน
(3) ชุมชน มุงพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง เกิดเปนเครือขาย เปนแหลงเรียนรูของชุมชน
และเปนชุมชนที่นาอยู โดยภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้
 ประชาชน/ชุมชน : รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ
 รัฐ :
เอื้ออํานวย สงเสริม สนับสนุนทรัพยากร เปนหุนสวนการพัฒนา
ตอบสนองความตองการของชุมชน
 ธุรกิจเอกชน : สนับสนุนทรัพยากร สรางอาชีพ เปนมิตรและหุนสวนของชุมชน
และรวมรับผิดชอบตอชุมชน
 ประชาสังคม (CSO) : สรางกระบวนการเรียนรู รวมจัดการความรู เปน
พันธมิตรที่เอื้อประโยชนใหชุมชน
 สื่อ : เปนเครื่องมือในการกระจายองคความรูและขยายเครือขาย การสื่อสาร
สองทาง
 องคกรปกครองทองถิ่น : ประสานและสงเสริมการทํางานในทุกมิติ สรางสภาวะ
แวดลอมสีขาว และเปนโครงขายคุมครองทางสังคม
 สถาบันการศึกษา : ถอดรหัสและเปนศูนยกลางความรู/ภูมิปญญาทองถิ่น
พรอมทั้งเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากล
 สถาบันศาสนา : ศูนยรวมใจ สายใยของทุกกลุม แหลงความรู และเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตชุมชน
(4) ประเทศ กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง มั่นคง มีเสถียรภาพ
เปนประเทศที่มีความสงบสุข “รู รัก สามัคคี” และมีเอกลักษณความเปนไทย โดยภาคีการพัฒนามี
บทบาท ดังนี้
 ประชาชน/ชุมชน : พลเมืองดี มีวินัย ใฝรู รูสิทธิและหนาที่ มีจิตสาธารณะ
 รัฐ : ธรรมาภิบาล เสริมสรางคานิยมและเอกลักษณความเปนไทย
 ธุรกิจเอกชน : บรรษัทภิบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
 ประชาสังคม (CSO) : สรางทางเลือกการพัฒนา และสงเสริมศักยภาพภาคี
การพัฒนาใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตอยางพอเพียง
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 สื่อ : มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสารและความรู
ตอสังคม พรอมทั้งสรางกระแสเชิงบวกเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
 องคกรปกครองทองถิ่น : เชื่อมโยงและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกระดับทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง เปนกลไกกระจายความเจริญสูทองถิ่น และมีธรรมาภิบาล
 สถาบันการศึกษา : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการและเชื่อมโยงสูสากล
 สถาบันศาสนา : เปนสถาบันหลักในการสรางสันติสุขของการอยูรวมกันของ
มนุษยชาติ

3 ประเด็นที่ควรใหความสําคัญ
3.1

การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

(1) ควรใหความสําคัญกับเรื่องการออมและสวัสดิการภาคประชาชน เนื่องจากปจจุบัน
การคุมครองแรงงานครอบคลุมแรงงานเพียงรอยละ 30 ดังนั้นควรอบรม/ใหความรูและสรางความเขาใจ
กับประชาชนในเรื่องดังกลาว เพื่อใหคน/ชุมชนพึ่งตนเอง เพิ่มการออม หรือจัดสวัสดิการชุมชนควบคู
กับการใชมาตรการการคลังเพื่อสังคม
(2) ควรใชจุดแข็งของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการกาวสู
สังคมผูสูงอายุมาเปนโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ

3.2

การเมือง ควรสรางระบบและคนใหมี “ธรรมาภิบาลการเมือง” โดยพัฒนาการเรียนรูดาน

การเมืองตั้งแตเด็กใหเปนวัฒนธรรมที่ถูกตอง เปนที่ยอมรับในทุกระดับ โดยเฉพาะการกระจายไปสูระดับ
ทองถิ่น เพื่อนําไปสูการเปนนักการเมืองรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ

3.3

การบริหารจัดการชุมชน/ทองถิ่นอยางมืออาชีพ

โดยกระจายอํานาจให
ชุมชนทองถิ่นจัดการ มีศูนยกลางชุมชน/ทองถิ่น เปนแหลงรับเรื่องราวในการถายทอด เปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ชุมชนเปนเจาของ รวบรวม สังเคราะหขอมูล และนํา
เทคโนโลยีมาสราง จัดการและถายทอดองคความรู โดยชุมชนทองถิ่น รวมทั้งบริหารจัดการกองทุน
ชุมชนทองถิ่นที่กระจัดกระจายใหเปนระบบ

4 ขอเสนอการดําเนินงานในระยะตอไป
4.1 ควรหารือหรือระดมความคิดเห็นจากกลุมการเมืองและภาคเอกชน เนื่องจาก 2 กลุมนี้
เปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ และมีแนวทางการจัดทํานโยบายสาธารณะเชนเดียวกับ สศช.
4.2 สศช. ควรเปนแกน/ประสานการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของแตละภาคี เพื่อทบทวน
หรือพิจารณาถึงบทบาทของแตละภาคีในการขับเคลื่อนการพัฒนา

