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บทนํา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแนวทางการเสริมสราง
ทุน ทางสั ง คมเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ ฉบั บ ที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) โดยเริ่มจากการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 108 หมูบานทั่วทุกภาคของ
ประเทศ แลวนําความคิดเห็นดังกลาวมาประกอบการยกรางกรอบยุทธศาสตรโดยเชื่อมโยงกับแผน
บริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548 – 2551) ควบคูไปกับการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ซึ่งพิจารณา
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่จะมีผลกระทบตอการเสริมสรางทุนทางสังคม แลวกําหนด
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมที่มีบทบาทภาคีการพัฒนาในการเสริมสรางและตอยอดทุน
ทางสังคม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไป
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในสังคมทั้ง 4 ภาค และจัดประชุมเชิงปฏิบัติเฉพาะกลุม (Focus
Group) ณ จังหวัดอยุธยา เพื่อรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติมกอนปรับปรุงกรอบแนวทางฯ รวมทั้งบทบาท
ของภาคีการพัฒนาตางๆที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เอกสารฉบับนี้ไดประมวล
ความเห็นและขอเสนอจากการระดมความคิดเห็นในชวงที่ผานมาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมในการระดม
ความคิ ด เห็ น และข อเสนอแนะเพิ่ ม เติม อีก ครั้งก อนจั ดทํา เปน รา งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ตอไป
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ความหมายและองคประกอบทุนทางสังคม

สศช. ไดสังเคราะหความรูและความคิดเรื่องทุนทางสังคมจากแหลงความรูทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ประกอบกับการระดมขอคิดเห็นจากเวทีตางๆ จึงไดประมวลสรุปความหมายและ
องคประกอบของทุนทางสังคมใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้

“ทุนทางสังคม” เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อ
เชื่อใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธ
ในองคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปน
พลังในชุมชนและสังคม
องคประกอบหลักทั้ง 4 ดาน มีบทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม ดังนี้
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2.1 คน

มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติทั้ง
ดานสุขภาพ ที่มุงใหคนมีรางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ดานจิตใจ ใหเปนคนที่มีจิตใจดี มี
น้ําใจ เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑของสังคม มีวินัย ซื่อสัตย มีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
รักชาติ ฯลฯ และดานสติปญญา ใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและ
เรียนรูรวมกันเปนกลุมอยางตอเนื่องจนมีนิสัยใฝรูไปตลอดชีวิตและพรอมปรับตัวใหรูเทาทันการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก รวมทั้ ง มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ที่ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เมื่อมารวมตัวรวมคิด รวมทําในกิจกรรมตางๆ นําความรูที่
ตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและกอใหเกิดประโยชนไดกวางขวางยิ่งขึ้น
2.2 สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนในชุมชน/
สังคมทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว เปน
สถาบันพื้นฐานในสังคมที่หลอหลอมคนตั้งแตแรกเกิด เปนแหลงบมเพาะ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งจิตสํานึกรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักทําประโยชนเพื่อสวนรวม สถาบันศาสนา
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กลอมเกลาจิตใจใหตั้งมั่นอยูในคุณความดี สถาบันศาสนาที่มี
ความเขมแข็งจะสรางศรัทธาใหแกคนในสังคมและเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสงบสุข สถาบัน
การเมืองการปกครอง ทําหนาที่กํากับ ดูแลใหสังคมอยูในระเบียบแบบแผนและใหคนในสังคม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดรวมกัน สถาบันการศึกษา เปนแหลงสรางความรูทางวิชาการควบคู
กับการพัฒนาใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมแกคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน
ซึ่งมีความพรอมทางดานการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากร และเครือขาย เมื่อประกอบกับการใช
หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสรางสรรคสังคมแลวจะเปนทุนทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศไดอยางมหาศาล และสื่อ เปนสถาบันที่สามารถชี้นําและมีอิทธิพลสูงตอ
พฤติกรรม คานิยมของคนในสังคมในวงกวาง
2.3 วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเปนที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่ง
มี ค วามหลากหลายในแต ล ะพื้ น ที่ เป น ในรู ป ของความเชื่ อ ความศรั ท ธา จารี ต ประเพณี ที่ ดี ง าม
คานิยม ความเปนไทย นอกจากนี้ ยังมีในรูปของแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม
เปนตัวยึดโยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและตอยอดเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
2.4 องค ค วามรู ประกอบด ว ยภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม โดย
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนฐานคิด
และหลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุนหนึ่งสู
อีกรุนหนึ่ง จากอดีตถึงปจจุบัน ทําใหเกิดความหลากหลายของความรูที่นํามาใชประโยชนได และ
สรางสมดุลในการอยูรวมกันของคนและธรรมชาติอยางเกื้อกูลกัน ความรูที่เกิดขึ้นใหม สามารถ
นํามาใชในทางปฏิบัติได มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชนได เชน ความตองการของตลาด การ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชอยางเหมาะสม เปนตน
องค ป ระกอบหลั ก ทั้ ง 4 ด า น นั 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
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ความเชื่อมโยงทุนทางสังคมกับทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผลการวิ เ คราะห ส ถานภาพทุ น ทางสั ง คม ที่ มี ทั้ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ น สามารถนํ า มาใช
ประกอบการวิเคราะหความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมเพื่อปรับสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทุนทางสังคมเปนปจจัยหลักหรือตัวนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปสูความสมดุลอยางยั่งยืน ดังนี้

3.1 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่กอใหเกิดความยั่งยืนและนําไปสูการสรางสมดุลของการพัฒนา
ประเทศ จะตองเปนเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันระหวางเศรษฐกิจระดับชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับมห
ภาค โดยทุนทางสังคมมีสวนสําคัญในการหนุนเสริมทุนทางเศรษฐกิจเพื่อไปสูเปาหมายการพัฒนาที่
ตองการ ดังนี้
(1) การพัฒนาคุณภาพคนใหมีความรูคูคุณธรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจ เนื่องจากคนเปนทุนที่สําคัญที่สุดหรือเปนปจจัยหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนา โดยการพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งดานความรู ทักษะ และสมรรถนะตรง
กับความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะความรูดานการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผลและการ
แกปญหาอยางเปนระบบ รวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับเทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหมๆ ตลอดจนการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความรูใหม สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
ของกําลังแรงงาน ซึ่งมีสวนสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และสงผลดีตอการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาทางดานจิตใจ ใหเปนคนมีวินัย มีความรัก
และมุงประโยชนขององคกร มุงมั่นทํางาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นจะหนุนเสริมประสิทธิภาพ
ในการผลิต ลดความขัดแยงภายในองคกร นําไปสูความมั่นคงขององคกรในระยะยาว ขณะเดียวกัน
การสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับคนไทยจะมีสวนลดคาใชจายในการแกปญหา
สังคมไดอยางมากและสงผลเชิงบวกตอเศรษฐกิจในภาพรวม เชน ปญหาอาชญากรรม ที่แตละปรัฐ
ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการปองกันและปราบปรามเปนจํานวนมาก ในป 2548 งบประมาณ
รายจายในแผนงานปองกันและควบคุมอาชญากรรมมีจํานวนสูงถึง 36,698 ลานบาท ปญหาอุบัติเหตุ
จราจรที่สาเหตุหนึ่งเกิดจากคนไมเคารพกฎระเบียบสรางความสูญเสียใหแกชีวิตและทรัพยสิน ในป
2547 มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงถึง 1,990 ลานบาท เปนตน
(2) การใชประโยชนจากทุนทางสังคมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
และบริการ และสรางความมั่งคงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาใหสถาบันทางสังคมมีบทบาทเปน
ทุนทางสังคมจะเกิดประโยชนอยางมาก อาทิ ธุรกิจที่เปนบรรษัทภิบาล มีการบริหารจัดการธุรกิจที่
เปนธรรม โปรงใส ผูมีอํานาจบริหารและอํานาจในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบตอหนาที่และผล
ของการกระทําของตนตอผูมีสวนไดเสียเปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานขององคกรใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค เชน การดูแลพนักงานของบริษัทใหมีความมั่นคงทั้งในเรื่องสวัสดิการและการพัฒนา
ตนเอง เปนการสรางขวัญและกําลังใจทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลดขอขัดแยงภายในบริษัท
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ เนื่องจากเกิดรูปแบบกิจการที่ไดมาตรฐานสากล
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อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในหลายประเทศไดกําหนดมาตรฐานเรื่องบรรษัทภิบาล เชน มาตรฐาน
แรงงาน มาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวชัดเจนในเงื่อนไขการเจรจา
การคาระหวางประเทศ
(3) การนําวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาเสริมสรางการคาและการผลิต
สินคาและบริการเพื่อสรางคุณคาเพิ่มและเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผสมผสานไวในการ
ผลิตที่ สอดคลองกั บความตองการทั้งในและนอกประเทศ ขณะที่เกิดกระแสความนิยมวัฒนธรรม
ตะวันออก ทําใหมีการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและระดับชาติเชื่อมโยงสูสากล อาทิ ภูมิปญญา
การแพทย แผนไทยทั้ งการนวดและสปาที่ ใ ชสมุนไพรไทย นอกจากนี้ การใชคุณลักษณะที่ดีเ ปน
เอกลักษณไทย เชน การยิ้มแยมแจมใส ความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจ ไมตรี ซึ่งเปนหัวใจของการ
บริการและถือเปนสมรรถนะ/คานิยมรวมของประเทศ สามารถใชเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานสุขภาพ การโรงแรม ทองเที่ยว ภัตตาคาร และเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการตัดสินใจ
ของนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งนํามาใชในการเจรจาตอรองทางการคาใน
เวทีระหวางประเทศ

3.2 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในป จจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม รอยหรออยางรวดเร็ว
เพราะมีการใชอยางฟุมเฟอย และถูกทําลายอยางตอเนื่อง การอนุรักษ ฟนฟู ใหคงอยูตอไปตองอาศัย
ความร ว มมื อ จากหลายภาคส ว น การใช ทุ น ทางสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ บริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให เ ป น ฐานการพั ฒ นาที่ มั่ น คงและให ค นรุ น หลั ง สามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน จึงเปนเรื่องสําคัญที่นํามาพิจารณาไดดังนี้
(1) วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนํามาใชในการ
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการใชวิธีพื้นบานที่สอดคลองกับสภาพ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตในทองถิ่นมาดูแลรักษาใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในสภาพเดิม
หรือสมบูรณขึ้น เชน การทําฝายแมว สืบชะตาลําน้ํา การเคารพผีปูตา ขณะเดียวกันก็เปนการ
อนุรักษภูมิปญญาดั้งเดิมใหสืบทอดตอไป และสามารถนําความรูสมัยใหมมาผสมผสานเพื่อใหการ
อนุรักษ ฟนฟูทําไดถูกตองตามหลักวิชาการสมัยใหมอยางสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและสภาพ
ธรรมชาติ
(2) จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะและการรวมกลุ ม ของคนในชุ ม ชนเป น เครื่ อ งมื อ
สําคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลายใหเปนฐาน
การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน การดํารงชีวิตของคนในชนบทและธรรมชาติตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน
มายาวนาน นอกจากนี้ ระบบคุณคาและการมีจิตสํานึกที่ดีกอใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและ
ใชประโยชนจากธรรมชาติอยางรูคุณคา จึงเกิดการรวมตัวกันที่จะรวมคิด รวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมในระดับ ชุมชนให อยู ในสภาพอุดมสมบูรณเ ปนแหลงอาหาร แหลงทองเที่ ย วและ
แหลงเรียนรูเชิงธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน เพื่อใหคนสามารถดํารงชีวิต
หรืออยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูล ซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการลด
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ลดความขัดแยงจากการแยงชิงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งยังชวยคืนสมดุลทุนทางทรัพยากรธรรมชาติใหกับสังคมและระบบนิเวศนของประเทศ
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(3) สถาบันทางสังคมตางมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ
เชน การรณรงครักษาสิ่งแวดลอม การปลูกปา การมีกระบวนการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รวมทั้งนําประเด็นผลกระทบของกระบวนการผลิตที่มีตอสิ่งแวดลอมมาเปนเงื่อนไขสําคัญทางการคา
จึงทําใหการรับผิดชอบตอสังคมเปนหนาที่ของธุรกิจเอกชนที่ตองปฏิบัติอยางจริงจัง สวนสถาบันชุมชน
และสถาบันศาสนาก็ มีบ ทบาทเช นกั นในการดูแ ลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
ชุมชนหลายแหงปลูกปาเพื่อการอนุรักษและใชประโยชน ขณะเดียวกันมีวัดจํานวนมากที่เปนแหลง
เรี ย นรู เ ชิ ง ธรรมชาติ เช น การปลู ก ป า ในพื้ นที่ ข องวั ด และใชเ ป น ที่ป ฏิ บั ติ ธ รรมสํ า หรั บ ผู มีจิ ต ใจ
ใฝธรรมะ และเปนแหลงบมเพาะจิต สํ านึกและพฤติกรรม รวมทั้งสรางความตระหนั กในการดู แล
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคม
การพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สงผลกระทบตอสังคมไทย โดยทําใหคุณคาทางสังคมที่ดีงามลดนอยลง เกิดความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม มีการดํารงชีวิตบนพื้นฐานที่ขาดความพอเหมาะพอควร ตลอดจนสถาบันครอบครัวมี
แนวโนมออนแอลง ดังนั้น ทุนทางสังคมของไทยทั้งที่เปนคุณลักษณะของคนไทย เชน ความมีน้ําใจ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ระบบความสัมพันธฉันทเครือญาติ ระบบคุณคาที่ดีงาม วัฒนธรรม รวมทั้งบทบาท
ของสถาบันทางสังคมตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และ
เปนเครื่องมือในการสรางภูมิคุมกัน รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งใหกับทุนสังคม ดังนี้
(1) การใชคุณคาที่ดีในสังคมไทยบรรเทาปญหาสังคมและสรางภูมิคุมกัน
ใหกับคนและสังคมไทย ปจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน
ในการใชชีวิตที่มุงสูความสุขแบบฉาบฉวย มีความวาเหว ขาดที่พึ่งทางใจ สงผลใหหันไปใชยาเสพติด
เปนทางออก ขณะที่การบริโภคเนนวัตถุนิยม เลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ เกิดการใชจายฟุมเฟอย
มัวเมาในอบายมุข ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมและความรุนแรงรูปแบบตางๆ สวนในเรื่องเพศก็
นิยมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร นําไปสูการตั้งครรภไมพึงประสงค และการเบี่ยงเบนทางเพศที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอดส ดังนั้น การพัฒนาคนทั้งดานจิตใจ ความรูใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงและกระแส
โลกาภิวัตน รวมทั้งการถายทอด สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยการใชสัมพันธภาพของคนทุกเพศและ
วัย โดยเฉพาะในระดับครอบครัวเปนแนวทางหลักที่จะสามารถเสริมสรางความอบอุน ความเอื้ออาทร
ความรักที่มีตอกันและกัน จึงเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับคนไทย อีกทั้งยังชวยลดความรุนแรงและ
บรรเทาปญหาสังคมลงไดเปนอยางดี
(2) การเปดกวางและยอมรับซึ่งกันและกันมีสวนในการลดความขัดแยงใน
สังคมสงผลใหสังคมไทยเปนสังคมแหงประชาธิปไตย มีความสมานฉันท และมีความสงบสุข
การยอมรั บ ความแตกต า งของวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายในสั ง คมไทย ความเห็ น อกเห็ น ใจ ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนทุนทางสังคมที่เสริมสรางใหคนอยูรวมกันไดอยางสันติ
สามารถประสาน/
ประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกตางใหเกิดฉันทานุมัติและนําไปปฏิบัติ ขณะเดียวกัน การกําหนด
กติกาของการอยูรวมกันซึ่งเปนที่ยอมรับมีการยึดถือและปฏิบัติมายาวนานจนกลายเปนวัฒนธรรมใน
ชุมชนเปนการปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การเสียผีของชาวเขาเผาตางๆ และฮีทสิบ
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สองครองสิบสี่ เปนตน มีสวนสําคัญในการเสริมสรางและเพิ่มประสิทธิภาพของทุนทางสังคมในเรื่อง
การเคารพสิทธิเสรีภาพ การคุมครองสิทธิมนุษยชนสงผลใหสังคมไทยเปนสังคมแหงประชาธิปไตย มี
ความสมานฉันท และมีความสงบสุข
(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 แตระบบคุณคาและ
วัฒนธรรมที่ดีที่เปนเอกลักษณของสังคมไทยในชุมชนที่มีผูนํา/แกนนําทางความคิด ปราชญ ผูนํา
ศาสนาที่มีบทบาทในการถายทอดประสบการณ ชวยชี้นํา และพัฒนาสังคม มีระบบความสัมพันธที่ดี
ตอกัน มีความผูกพัน มีลักษณะการทํามาหากินที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศน
สามารถสรางธุรกิจภายในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด เกิดการจัดตั้ง
กลุมตางๆ ภายในชุมชนที่อยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ และสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ภายนอกชุมชนได เกิดความเขมแข็งและสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชนอื่น มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน และที่สําคัญยังเปนฐานค้ําจุนและเปนโครงขายการคุมครองคนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
และยั่งยืน
โดยสรุป ทุนทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถเอื้อประโยชนตอกัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนทางดานความรูและจิตใจ การใชคุณคาและ
เอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามจะชวยเสริมประสิทธิภาพในการผลิต การคา และ
บริ ก ารและสร า งความมั่ น คงให กั บ องค ก รในระยะยาว การใช วั ฒ นธรรมประเพณี ดั้ ง เดิ ม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น การรวมกลุมของคนในชุมชนโดยตระหนักถึงความสําคัญและใชประโยชนจาก
ธรรมชาติอยางรูคุณคา รวมทั้งสถาบันทางสังคมตางมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่ชวย
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน และที่สําคัญทุนทางสังคมที่มี
อยูในสังคมไทย คุณคาที่ดี การเปดกวางและยอมรับซึ่งกันและกันเปนปจจัยที่ทําใหสังคมไทยดํารง
อยู บรรเทาหรือขจัดปญหา/ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสังคมไทยจะสามารถพัฒนาให
เขมแข็งไดดวยพลังของทุนทางสังคม

4

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทุนทางสังคม
4.1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยการ

วิเคราะหทั้งในดานจุดแข็ง จุดออน ของทุนทางสังคมจากองคประกอบทั้ง 4 ประการดังกลาว ประกอบ
กับโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอกที่มีผลกระทบตอการเสริมสรางทุนทางสังคมไทย
(1) จุดแข็ง ทุนทางสังคมมีจุดแข็งที่ใชสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1) ผู นํ า ชุ ม ชน/ปราชญ ก ระจายอยู ทุ ก พื้ น ที่ และเป น แกนการพั ฒ นา
ประเทศไทยมีผูนําทางความคิดที่เปนผูนําชุมชน รวมทั้งปราชญที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขา
ตางๆ กระจายอยูทุกพื้นที่ บุคคลเหลานี้ลวนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม และมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการถายทอดภูมิปญญาสูคนรุนใหม รักษาคุณคาของวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเปน
แกนหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการพั ฒ นาทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ชุ ม ชนและ
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ระดับประเทศ บุคคลที่เปนผูรู ปราชญชาวบาน และผูที่มีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมีเกือบ 1.7
ลานคน อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดจํานวน 987,513 คน รองลงมาเปนภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคใต จํานวน 383,729 174,537 และ 131,892 คน ตามลําดับ
2) ครอบครัวและระบบเครือญาติเปนที่พึ่งหลักของคนและสังคมยาม
เผชิญวิกฤต ครอบครัวและระบบเครือญาติ มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการปลูกฝง สรางและพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกมิติทั้งในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งบมเพาะใหคนใชชีวิตอยูในสังคมบน
พื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือเกื้อกูล มีความผูกพัน เห็นอกเห็นใจกันเมื่อตองเผชิญกับ
ภาวะวิกฤตหรือปญหาตางๆ ไมทอดทิ้งกันยามลําบาก สิ่งเหลานี้ถือวาเปนมิติสําคัญของทุนทาง
สังคมที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน เปนระบบความสัมพันธของคนไทยที่เปนวัฒนธรรมอันโดดเดนและ
เปนรากฐานในการสรางความเขมแข็งใหสังคมไทย ดังจะเห็นไดชัดเจนในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
เมื่อป 2540 พบวา สังคมไทยไมไดลมสลายไปมากเทาที่คิดและสามารถฟนตัวขึ้นมาไดอยางรวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่เผชิญกับสถานการณเดียวกัน สวนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทยมี
ทุนทางสังคมที่เกิดจากสายใยความผูกพันระหวางครอบครัวและชุมชนที่แนนแฟน จึงเปนตาขาย
นิรภัยทางสังคม (Social Safety Nets) ผูไดรับผลกระทบจากวิกฤตไดรับความชวยเหลือเกื้อกูล
สามารถดํารงชีวิตอยูอยางไมยากลําบากนัก
3) วัฒนธรรมไทยมีความหลากหลาย โดดเดนในแตละพื้นที่กอใหเกิด
ความภาคภู มิ ใ จในเอกลั ก ษณ ข องตน ประเทศไทยมี ก ลุ ม คนตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ใ นพื้ น ที่ ต า งๆ ที่ มี
ลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน มีวิถีการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมายาวนาน เกิดเปนวัฒนธรรมของ
กลุมชนที่เปนเอกลักษณ บงบอกความเปนตัวตนที่ถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนรุนตอไป เปนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยูทั่วประเทศ นอกจากนี้ คนไทยยังเปนคนที่มีความละเอียดออน
อยูในนิสัย ซึ่งไดสะทอนออกมาในรูปของศิลปะที่มีความประณีต ละเอียดออน เปนจุดเดนที่สามารถ
นํามาเผยแพรสูสากลได
4) ภูมิปญญาไทยมีการสั่งสม สืบทอดและรักษาไวอยางรูคุณคา ในแต
ละทองถิ่นมีการใชภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดสั่งสอน ถายทอดมาใหเกิดประโยชนทั้งในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยนํามาใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่นนี้มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิต ทําใหคนอยูกับ
ธรรมชาติไดอยางพึ่งพาและเกื้อกูลกัน
5) สังคมไทยยอมรับความแตกตางทางเชื้อชาติและศาสนา การที่คนไทย
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธและมีนิสัยเอื้อเฟอ ชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยไมมีการแบงแยก ทําใหผูที่
มีเชื้อชาติและศาสนาที่แตกตางสามารถเขามาตั้งถิ่นฐานและใชชีวิตรวมกันไดอยางผาสุก จึงเปน
ประเทศที่ดึงดูดใหตางชาติเขามาลงทุน ทองเที่ยว และพักอาศัยอยางตอเนื่อง
(6) สถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ ของคนในชาติมายาวนาน
เปนแบบอยางที่ดีแกคนในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องความพอเพียง ความเพียร ความรูรักสามัคคี และ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เนนความเขาถึง เขาใจ และรวมกันพัฒนา เปนผลใหคนไทยตางนอมรับ
พระราชดํารัสไปใชในการแกไขและลดผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตการณตางๆ

(2) จุดออน ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและควรไดรับการแกไข ไดแก
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1) คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของคนไทยลดลง แม ว า ศาสนาพุ ท ธเป น
ศาสนาประจําชาติ แตการปฏิบัติตามหลักศาสนาไดถูกละเลย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและวัยรุนที่มี
แนวโนมหางเหินการปฏิบัติศาสนกิจ วัยรุนรอยละ 45 ไมเคยไปทําบุญตักบาตร และรอยละ 65 ไมเคย
ไปวัดฟงธรรมเลยในรอบ 1 เดือน1 ขณะที่สถาบันการศึกษายังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปน
คนดีของสังคมไดไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง ครูจํานวนมากใหความสําคัญกับความกาวหนาใน
วิ ช าชี พ มากกว า การทํ า หน า ที่ ก ล อ มเกลาเด็ ก และเยาวชนให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นสติ ป ญ ญา
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับชวงวัย ประกอบกับการเรียนการสอนเปนไปตามคานิยมใน
สังคมที่ใหความสําคัญกับประกาศนียบัตรหรือปริญญา นอกจากนี้ คนไทยบางสวนยังขาดคุณธรรม
และจริยธรรมทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ เกิดการนอกใจ การติดอบายมุข
การทําแทง การทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาสังคมที่ตองเรงแกไข
2) คนไทยมีพฤติกรรมสุมเสี่ยงที่นําไปสูการเจ็บปวยจากโรคที่ปองกัน
ได เนื่องจากคานิยมการเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคและการใชชีวิตบนความประมาท ทําใหตอง
เผชิญกับภาวะการเจ็บปวยสูงดวยโรคที่ปองกันได เชน โรคหัวใจที่มีอัตราการเจ็บปวยสูงเปนอันดับ
หนึ่ง ประมาณ 451.45 ตอประชากรแสนคนในป 2546 และเพิ่มขึ้นเปน 503.10 ตอประชากรแสนคน
ในป 2547 รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ตามลําดับ และพบวาปจจุบันผูชายไทยมี
อายุสั้นกวาที่ควรจะเปนเฉลี่ยถึงคนละ 19 ป ในขณะที่ผูหญิงไทยมีอายุสั้นกวาที่ควรเฉลี่ยคนละ 15 ป
ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญมาจากปญหาดานพฤติกรรม เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา อุบัติเหตุ
การมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม ฯลฯ
3) การเตรียมกําลังคนเพื่อเขาสูสังคมฐานความรูยังไมเพียงพอทั้งใน
เชิ ง ปริม าณและคุณ ภาพ จํ า นวนป ก ารศึก ษาเฉลี่ ย ของประชากรอายุ 15 ป ขึ้น ไปเพิ่ ม ขึ้น อย า ง
ตอเนื่อง จาก 7.8 ป ในป 2546 เปน 8.5 ป ในป 2548 แตยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับและ
นับวาต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปรที่ประชากรมีการศึกษา
เฉลี่ยประมาณ 10-12 ป นอกจากนี้ คุ ณภาพการเรี ยนในวิชาหลักยังตองเรงยกระดั บ เชน วิช า
คณิตศาสตร ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 มีนักเรียนผานเกณฑประเมินในระดับพอใชและดีรอยละ 45 และ
รอยละ 43 ตามลําดับ2 สวนวิชาภาษาอังกฤษ จากผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (GAT) ในปการศึกษา 2547 ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 พบวา มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับต่ํา กลาวคือ มีคะแนนเฉลี่ย 14.94 12.91 และ 16.23 ตามลําดับ จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน
ในขณะเดียวกัน การผลิตกําลังคนระดับกลางขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แมจะมีมาตรการเรงยกระดับการศึกษาของแรงงานใหสูงขึ้นโดยสงเสริมการเรียนใน
สถานประกอบการและการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากรอยละ 38.0 ในป 2546 เปนรอยละ 39.8 ในป 2548 สวน
กําลังคนดานวิชาชีพและดานวิทยาศาสตรยังมีสัดสวนที่ไมเหมาะสม ภาคอุตสาหกรรมมีกําลังคน
ระดับกลางและระดับสูงนอยกวารอยละ 20 และมีกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทํางาน
ดานการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาไมถึงรอยละ 2 อัตรานักวิจัยของไทยต่ํากวาประเทศในแถบ
1
2

การสํารวจของกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ป 2546
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เอเชียคือมีอัตราเพียง 0.33 ตอประชากรพันคน ขณะที่มาเลเซีย เกาหลีและญี่ปุนมีอัตรานักวิจัยสูงถึง
0.43 2.9 และ 7.07 ตอประชากรพันคน สงผลตอการพัฒนาผลิตภาพแรงงานระดับสูงและการพัฒนา
นวัตกรรม
4) สถาบันครอบครัวมีแนวโนมออนแอลง ในปจจุบันขนาดและรูปแบบ
ของครัวเรือนไทยเปลี่ยนไป มีขนาดเล็กลง จากครัวเรือนละ 5 คน เหลือประมาณ 3.5 คน และมีความ
เปราะบางยิ่งขึ้น มีการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียน การหยารางอยูในระดับคอนขางสูงอยางตอเนื่อง
จาก 4.5 คูตอพันครัวเรือนในป 2546 เปน 5.0 คูตอพันครัวเรือนในป 2548 สภาพเศรษฐกิจมีสวน
สําคัญในการบั่นทอนความเขมแข็งของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง ขาดการดูแลเอาใจ
ใสซึ่งกันและกัน ละเลยการอบรม ปลูกฝง จริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม เกิดการกระทํารุนแรง
ภายในครอบครัวมากขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ และทางเพศ โดยเฉพาะตอเด็กและผูห ญิง รวมทัง้ ผูส งู อายุ
จํานวนมากถูกทิ้งใหอยูตามลําพังหรือตองรับภาระเลี้ยงดูเด็ก พบวาเด็กชนบทถึงรอยละ 30 ไมไดอยู
กับพอแมหรือพอแมแยกทางกัน นอกจากนี้ การที่สถาบันครอบครัวออนแอสงผลกระทบตอการมี
บทบาทรวมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทําให
เปนขอจํากัดที่จะพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
5) สถาบันศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมไดนอยลง
แม ว า หลั ก คํ า สอนทุ ก ศาสนามุ ง พั ฒ นาคนให เ ป น คนดี มี คุ ณ ธรรม ประกอบกั บ ศาสนสถานมี อ ยู
มากมายกวา 3 หมื่นแหงทั่วประเทศ แตการใชประโยชนจากศาสนสถานยังอยูในวงแคบและในกลุม
ผูสูงอายุเปนหลัก สถาบันศาสนาจึงไมสามารถเปนแกนนําในการพัฒนาจิตใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ผูเผยแผหลักธรรมคําสอนบางสวนขาดความเขาใจใน
หลักปรั ช ญาของศาสนาและมีพ ฤติก รรมที่ไ มเ หมาะสม รวมทั้ งวิธี ก ารเผยแผ ยั งไม ส อดคลองกั บ
สถานการณปจจุบันทําใหขาดความนาเชื่อถือ นําไปสูความเสื่อมศรัทธาที่มีเพิ่มขึ้น ในขณะที่วิถีชีวิต
ของคนไทยต อ งดิ้ น รนประกอบอาชี พ ทํ า ให ก ารประกอบกิ จ ทางศาสนาลดน อ ยลง พบว า
พุทธศาสนิกชนรอยละ 78.0 ไมเคยอานหนังสือธรรมะ รอยละ 73.4 ไมเคยรักษาศีล รอยละ 54.9
ไมเคยฟงเทศน/ดูรายการธรรมะ และรอยละ 43.5 ไมเคยสวดมนต3 เปนตน
6) ธุรกิจเอกชนและสื่อยังมีบทบาทนอยในการสรางสรรคสังคม แมวา
ธุรกิจเอกชนจะมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมมากขึ้น แตจํานวนองคกรธุรกิจที่ทําประโยชนเพื่อคืน
กําไรสูสังคมยังมีนอยและมักเปนธุรกิจขนาดใหญ เปนธุรกิจขามชาติที่มีความพรอมทางดานการเงิน
และทรัพยากร มีแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมอยูในกระบวนการดําเนินงาน ขณะที่ธุรกิจ
เอกชน/องคกรขนาดเล็กมีบทบาทนอย เพราะมุงดําเนินธุรกิจเพื่อความอยูรอด รวมทั้งการยอมรับ
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคมในภาคเอกชนของไทยยังไมแพรหลาย สวนสื่อยังมีบทบาทนอยในการ
รายงานขาวสารในเชิงสรางสรรคสังคม บางสวนมีการรายงาน เผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปตาม
กระแส และบางกรณีขาดการกลั่นกรองขอเท็จจริงหรือขาดการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้
สื่ อบางประเภทยั งชี้ นํ าไปสู พฤติ กรรมและค านิ ยมที่ ขั ดต อวั ฒนธรรมไทย เช น พฤติ กรรมทางเพศ
พฤติกรรมการบริโภคที่ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน กอใหเกิดปญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรง
โดยเฉพาะปญหาทางเพศในกลุมเด็กและเยาวชนที่สะทอนไดจากคดีลวงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นทุก
3

การสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ป 2548 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
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2 ชั่วโมง เด็กวัยรุนทําคลอด 1 รายทุก 10 นาที ทารกถูกทอดทิ้งวันละ 3 คน เด็กวัยรุนรอยละ 30 – 40
เสพสื่อลามก
7) วัฒนธรรมบางอยางและระบบคุณคาที่ดีงามเริ่มเสื่อมถอย เนื่องจาก
วัฒนธรรมไทยถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย อาทิ การแตงกาย การบริโภค รวมทั้ง
ประเพณีที่ดีงาม เชน การลงแขก การเอาแรงในหมูเกษตรกร แมยังมีอยูแตก็ลดนอยลงมากจนแทบจะ
สูญหาย ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีของไทยที่เสื่อมถอยลง ทั้งเรื่องจิตสาธารณะ การปฏิสัมพันธกันใน
ทุกระดับ ความสํานึกรักชาติ การมีวินัย มีผลกระทบตอทุนสังคมและนําไปสูปญหาสังคมตางๆ
8) การจั ด การองค ค วามรู ใ นระดั บ ชุ ม ชนยั ง มี น อ ยและไม เ ป น ระบบ
ขาดการรวบรวม พัฒนา และนําไปใชประโยชน ความรูที่มีอยูมักจะอยูในตัวคน มีการถายทอดเปน
บางส วน ประกอบกั บความเชื่ อในบางพื้ นที่ ไม ใหมี การถ ายทอดความรู แก บุ คคลอื่ นทํ าให เกิ ดการ
สูญหาย ความรูที่มีการนําไปใชในเชิงพาณิชยไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย บางสวนตกไปอยูใน
มือคนตางชาติ แมวาจะมีการสรางความรูใหมที่เปนผลผลิตจาการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นก็ตาม แต
สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญเปนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิด
จากการมีสิทธิบัตรจึงไมสูงนัก นอกจากนี้ ยังพบวารูปแบบการนําองคความรูมาใชประโยชนในเชิง
พาณิชยยังอยูในระดับต่ําเปนอันดับที่ 30 จาก 52 ประเทศ ในขณะที่สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซียอยู
ในอันดับที่ 5 10 และ 14 ตามลําดับ
(3) โอกาส ที่เกิดขึ้นและสามารถนํามาใชประโยชนในการเสริมสรางทุนทางสังคม
มีดังนี้
1) การเข าถึงขอมูล ข าวสารและความรูอย างกวางขวางผานสื่อและ
เทคโนโลยี เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย สามารถเรียนรูดานตางๆ จากแหลงขอมูลทั่ว
โลก โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลไดรับรูขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ไมตกเปนเหยื่อของผูฉกฉวยโอกาส/
ผูที่เอาเปรียบ สรางพลังทางปญญาใหแกคนไทย เสริมสรางการกาวสูสังคมฐานความรูในอนาคต
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขการคาเสรี
นานาประเทศเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของตนเองในทุกมิติใหพรอมที่จะยืนหยัดบน
เวที โ ลกได อ ย า งมั่ น คง จึ ง เป น โอกาสให ป ระเทศไทยมุ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนฐานความรู แ ละการ
สรางสรรคคุณคาโดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง พัฒนาสินคาและ
บริการบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณโดดเดน เชน การนวดแผนไทย และอาหารไทย เปน
ตน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาตอยอดดวยเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคคุณคาใหผลิตภัณฑในชุมชน การ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสรางรายได และลดปญหาความยากจน รวมทั้งยังเปนโอกาสการ
พัฒนาคนใหมีวินัย ขยัน อดทนและมีทักษะที่เอื้อตอโลกการทํางานในยุคใหม
3) ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคที่เขมแข็ง ทั้งในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาคสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทั้งในดานวัฒนธรรมและวิชาการ เกิด
สัมพันธภาพที่ดี ที่กอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา การแลกเปลี่ยน และการบริหารจัดดานตางๆ
ในระดับนานาชาติ สรางความแข็งแกรงและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในภูมิภาค
4) กระแสโลกที่เนนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สงผลดีตอซีกโลกตะวันออกโดยเฉพาะไทยที่มีความไดเปรียบในดานความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ มีโอกาสใชประโยชนเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาภายใตการบริหารจัดการที่นําไปสูความยั่งยืน
รองรับความต องการสิ นค าและบริการที่เ พิ่มขึ้น รวมทั้งเป นโอกาสในการยกระดั บมาตรฐานและ
คุณภาพของผลิตภัณฑในระดับฐานรากใหเชื่อมโยงสูเวทีโลก
(4) ภัยคุกคาม ที่อาจสงผลกระทบเชิงลบตอการเสริมสรางทุนทางสังคม ไดแก
1) การเลื่อนไหลของคน ทุน ความรู เทคโนโลยีและสินคาบริการอยาง
ไรพรมแดน กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกพื้นที่อยางไรขอจํากัด และเชื่อมโยงถึงกัน
ทั่วโลก สงผลกระทบให
คนไทยขาดภูมิคุมกันอยางเพียงพอจากการบริโภคผานสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การที่คนไทยขาดทักษะในดานการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ ทําใหไม
สามารถคัดกรอง เลือกรับวัฒนธรรมที่ไดมาจากการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร สงผลกระทบเชิงลบ
ตอคานิยม พฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน และคานิยมที่ดีงามก็ถูกละเลย
ทําใหทุนทางสังคมที่มีอยูลดลง
ปญหาสุขภาพจากโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา เชน โรคซารส
ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ ฯลฯ รวมทั้งการแพรระบาดของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม โรคเหลานี้
ยากที่ จ ะประเมิ น สถานการณ ประกอบกั บ องค ค วามรู ใ นประเทศไทยยั ง ไม เ พี ย งพอและทั น ต อ
สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ การแพร ร ะบาดจากโรคที่ มี ร หั ส พั น ธุ ก รรมใหม ค าดว า จะส ง
ผลกระทบที่รุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชากรโลกและประชากรไทย
ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ที่มีการขยายเครือขายโยงใยไปหลาย
ประเทศ โดยอาศัยการขามพรมแดนที่สะดวก รวดเร็วและใชเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมที่
ทันสมัยดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย กอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยที่เปนทั้งตนทาง ทางผานและ
ปลายทางของอาชญากรรมเหลานี้ คุกคามตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สราง
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
2) สังคมไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในอีก 20 ปขางหนา โครงสราง
ประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป ประชากรวัยเด็ก มีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 45.2 ใน
ป 2513 เป น ร อ ยละ 21.0 ในป 2554 ประชากรวั ย แรงงานยั ง คงมี สั ด ส ว นสู ง จนถึ ง ป 2552
ประมาณรอยละ 67.1 หลังจากนั้นจะเริ่มลดลง ขณะที่ ประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนสูงขึ้น จาก
รอยละ 5.0 ในป 2513 เปนรอยละ 11.7 ในป 2554 สงผลใหภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุอยูใน
ระดับสูง การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรชี้ใหเห็นประเด็นการพัฒนาและประเด็นพึงระวังที่
สําคัญ คือ
สัด ส ว นของประชากรสู ง อายุ ที่ เ พิ่ มขึ้ น ส ง ผลให ภ าระพึ่ ง พิ ง สู ง
จนอาจเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพราะงบประมาณคาใชจายภาครัฐเพื่อ
การดูแลผูสูงอายุจะสูงมากจนเปนภาระและอาจมีผูสูงอายุจํานวนมากถูกทอดทิ้ง ขณะที่กําลังแรงงาน
ซึ่งลดสัดสวนลงมีผลกระทบตอภาคการผลิต จึงตองเตรียมความพรอมใหคนไทยทุกมิติอยางตอเนื่อง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลง การที่กําลังแรงงาน
ลดลงจะสงผลกระทบเชิงลบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของ
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ประเทศ อาจจําเปนตองสงเสริมใหผูสูงอายุและสตรีเขาอยูในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อใหการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง
การบริการทางสังคมรวมถึงการจัดระบบการคุมครองทางสังคม
ตางๆ ที่มีอยูอาจไมเพียงพอและตองปรับรูปแบบใหเหมาะสม โดยเฉพาะบริการทางการแพทย
เนื่องจากแบบแผนการเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และการจัดสวัสดิการ
สังคมใหครอบคลุมกลุมตางๆ โดยเฉพาะผูสูงอายุจําเปนตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางประชากร
3) กระแสโลกาภิวัตนทําใหการถายทอดวัฒนธรรมไปสูคนอีกรุนหนึ่ง
เปนไปไดยาก เนื่องจากคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหมที่รับรู
ซึมซับ รวดเร็วและรับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคโดยปราศจากการรูเทาทัน ขณะที่ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย

4.2 ประเด็นหลักในการกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสม
ผลของการประเมินสภาวะแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และสภาวะแวดลอม
ภายนอก (โอกาสและขอจํากัด) สามารถนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในการเสริมสรางทุนทางสังคม
และนําทุนทางสังคมมาใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดความ
สมดุล เพื่อใหคนในสังคมมีความสุขและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
(1) การแกไขจุดออนเรื่องวัฒนธรรมและระบบคุณคาที่ดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย
รวมทั้งการไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามของกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหคนไทยรับวัฒนธรรมตางชาติ
โดยขาดการคัดกรอง และนํามาใชอยางไมเหมาะสมกับวิถีความเปนไทย ตลอดจนเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูคนรุนใหม จําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรที่เลี่ยงภาวะ
คุกคามและลดจุดออน โดยการสรางภูมิคุมกันใหคนไทยสามารถคิดวิเคราะห และรูเทาทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
(2) ภาวะคุกคามของสังคมไทยที่กําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ สามารถปองกันและ
บรรเทาปญหาไดโดยนําจุดแข็งของการมีระบบเครือญาติที่เปนทุนทางสังคม มากําหนดเปนยุทธศาสตร
ปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งระบบเครือญาติที่ยังคงมีอยูอยางแนนแฟนในสังคมไทย นอกจาก
จะสามารถดูแล ชวยเหลือเกื้อกูล และคุมครองคนสูงอายุที่มีแนวโนมสูงขึ้นไดแลว ยังสามารถเปลี่ยน
ภาระจากการมีผูสูงอายุในสัดสวนสูง มาสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการสรางประโยชนใหสังคมไทย
(3) การใชจุดแข็งเกี่ยวกับการมีผูนําชุมชน/ปราชญกระจายอยูทุกพื้นที่ และใช
ทางเลือกจากการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเอกลักษณอันโดดเดน รวมทั้งโอกาสที่เอื้ออํานวย
ด า นความก า วหน า ทางเทคโนโลยี แ ละการค า เสรี สามารถกํ า หนดยุ ท ธศาสตร เ ชิ ง รุ ก ที่ เ ป น การ
สนับสนุนใหปราชญทุกสาขาเปนผูถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ผสมผสานกับความรูและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตอยอด สรางสรรคนวัตกรรมการผลิตสินคาและบริการบนฐานวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อสรางคุณคาและเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการของไทยที่มีความโดดเดนจากประเทศ
คูแขง สามารถนํารายไดเขาสูประเทศเพิ่มขึ้น
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(4) การใช โ อกาสในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารและความรู อ ย า งกว า งขวางด ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาแกไขความออนดอยประสิทธิภาพในการจัดการองคความรู โดย
กํ าหนดยุ ท ธศาสตร ที่ เ ป น การเสริ มสร างศั ก ยภาพของคนไทยและชุ ม ชนสูสั ง คมฐานความรู และ
สามารถจัดการองคความรูไดอยางเปนระบบ ซึ่งจะนําไปสูการสรางระบบฐานขอมูลที่จะเปนประโยชน
ตอการนําไปวิเคราะหในเชิงสถิติ และการวิจัยพัฒนา เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชนและประเทศ

5

เปาประสงคสังคมไทยที่พึงปรารถนาและแนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม
5.1 เปาประสงคสังคมไทย

“สังคมไทยเปนสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน บนฐานของความพอเพียง
เปนธรรมและเปนไทย”
สังคมที่มีความพอเพียง เปนสังคมที่คนมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนามีความสมดุลทั้งในชนบทและเมือง โดยในเขตชนบทครัวเรือน
มี ความมั่ นคงด านอาหาร ที่ อยู อาศั ยและที่ ทํ ากิ น มี งานทํ าอยู ใ นท องถิ่ น ครอบครั วมี ความอบอุ น
ชุมชนมีการวางแผนพัฒนาอยางสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น ขณะที่ใน
เขตชุมชนเมืองมีการเจริญเติบโตที่ไมทําลายสภาพแวดลอม และมีสวนเสริมสรางความเจริญในชนบท
อยางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สังคมที่เปนธรรม มุงใหทุกคนในสังคมไดรับความเปนธรรมทั้งทางกฎหมายและ
ความยุติธรรม สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน รูจักหนาที่และ
เคารพสิทธิตนเองและผูอื่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับบริการสังคมทั้งการศึกษา สุขภาพ
และ สวัสดิการสังคมอยางเปนธรรมโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส รวมทั้งการเปนเจาของและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
สังคมที่เปนไทย เปนสังคมที่คนในชาติอยูรวมกันอยางสงบสุข รูคุณคาของความ
เปนไทยและจารีตประเพณี ที่ตองดํารงรักษาและสืบทอดใหคงอยู ทั้งในเรื่องความเคารพ ความ
กตัญูตอบุพการี เครือญาติและผูมีพระคุณ การดูแล ชวยเหลือ เอื้ออาทรและมีน้ําใจไมตรี อีกทั้ง
ภูมิปญญาไทยที่เปนสิ่งยึดโยงใหคนไทยดําเนินชีวิตตามแบบวิถีไทยเปนสิ่งที่มีคุณคาทางจิตใจใหผูกพัน
ตอกันและกอใหเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ คนไทยยังมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ที่เปนที่เทิดทูนและเปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวคนไทยอยางเหนียวแนนทําใหอยูรวมกันดวยความสงบสุข
และสามัคคี

5.2 วัตถุประสงคและแนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม
เพื่อให “สังคมไทยเปนสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน บนฐานของความ
พอเพียง เปนธรรมและเปนไทย” จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการเสริมสรางทุนทาง
สังคมและการนําทุนทางสังคมมาใชประโยชนมาใชในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนี้
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5.2.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางภูมิคุมกัน และพัฒนาศักยภาพใหคนในสังคมเตรียมพรอมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
และสามารถกาวสูสังคมฐานความรูไดอยางเทาทัน
(2) เพื่อใหคนในสังคมไทยอยูรวมกันอยางสงบสุข รูและรักษาคุณคาความ
เปนไทย ดํารงชีวิตตามวิถีไทยและไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม
(3) เพื่อเตรียมความพรอมใหสังคมไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

5.2.2 แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม

(1) การพัฒนาคนใหมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและกาว

สูสังคมฐานความรู โดยมุงพัฒนาคนทั้งดานจิตใจ สุขภาพ และความรูใหมี ศักยภาพ ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ เปนคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พรอมทําประโยชนเพื่อสวนรวม
(1.1) การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม คนไทย โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี ซื่อสัตย มีวินัย โดย
1) สรางคนดีดานคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสืบคนคนดีในสังคม
และเชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมุงเสริมสรางคนไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหมีพฤติกรรมที่ดีงาม มีวินัย ซื่อสัตย มีคุณธรรม กตัญู เอื้ออาทร มี
ความเพี ย ร มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม รวมทั้ ง มี จิ ต สํ า นึ ก ในการ
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและความพอเหมาะพอควร รูจักประหยัด อดออม นิยม
ไทย โดยการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และการประสานความร ว มมื อ ของครอบครั ว ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา
2) ปลู ก ฝ ง ทั ศ นคติ แ ละการเรี ย นรู ใ นการทํ า ประโยชน เ พื่ อ
สวนรวม ในระดับปจเจกเปดโอกาสใหคนทุกวัยมีสวนรวมเรียนรูการทํางานรวมกัน การประสาน
ประโยชน เชน กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และกิจกรรม
สหกรณ เปนตน และในระดับองคกรของทุกภาคีการพัฒนา สงเสริมใหมีการดําเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น มีความโปรงใสและตรวจสอบได
(1.2) นํานวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมาปลูกฝงนิสัยใฝรู
รักการอาน และสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตแกคนทุกชวงวัย ใหมีทักษะพื้นฐานทั้งใน
ระบบการศึกษาและในชีวิตประจําวัน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพ
(1.3) จัดระบบการเรียนรูทั้ ง ความรูความสามารถและทั กษะใน
การประกอบอาชีพที่สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม และมีการสงตออยาง
เชื่อมโยงตั้งแตระดับพื้นฐานไปสูระดับวิชาชีพ ควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือในการ
ผลิต กํ าลั งคนและพั ฒนาระบบการประเมินสมรรถนะดานอาชีพระหวางสถาบันการศึก ษา สถาน
ประกอบการ และสถาบันเฉพาะทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะและ
โอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
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(1.4) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหเกิดความรูใหมที่สอดคลองกับ
เศรษฐกิจยุคใหมและการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง
(1.5) การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
โดย
1) สงเสริมการพัฒนาคนใหมีพัฒนาการดานสุขภาพที่เหมาะสม
ตามชวงวัย โดยการเตรียมความพรอมของคูสมรส เด็กแรกเกิด จนถึงวัยสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ
และอารมณ
2) สงเสริมใหคนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงทางสุขภาพ
ควบคูกับการดูแลสุขภาพ รูจักการปองกันโรคเบื้องตน มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม มีการออก
กําลังกาย เลนกีฬา และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3) สงเสริมการใชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย
ในการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเสริมสรางความปลอดภัยในการบริโภคและการประกอบอาชีพ
โดยใชความหลากหลายทางชีวภาพแทนการใชสารเคมี ควบคูกับการพัฒนาการแพทยทางเลือกและ
การแพทยแผนไทย เพื่อสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากภายนอก
(2) การเสริมสรา งทุนทางสัง คมเพื่อ เตรียมสังคมไทยพรอมสูสัง คม
ผูสูงอายุ ในการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม
คนทุกชวงวัย ทุกกลุมเปาหมายใหสามารถพรอมสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการ
สรางระบบ กลไกทางสังคมที่เกื้อหนุนใหคนในสังคมดํารงอยูไดอยางมั่นคงและมีความสุข โดยกําหนด
แนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการพัฒนารอบดานอยางเปนระบบ ตั้งแตการพัฒนาศักยภาพคน
การคุมครองทางสังคม การสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจ และการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนสังคมไทยใหกาวสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและคานิยม
ที่ดีงามของสังคมไทย โดย
(2.1) เรงเพิ่มผลิตภาพแรงงานอยางเปนระบบและครบวงจร โดย
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและสถานประกอบการอยางตอเนื่องและ
จริงจัง การผลิตและพัฒนากําลังคนที่เปนความตองการของภาคการผลิตและประเทศ การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี การสนับสนุนการออมอยางตอเนื่องและผูกพัน รวมทั้งการสนับสนุนใหอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี มี ความปลอดภั ยในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต
ซึ่งจะชวยเพิ่ มขีด
ความสามารถของประเทศและเพิ่มรายไดของแรงงานใหสูงขึ้น
(2.2) เสริ ม สร า งครอบครั ว ให มี ค วามมั่ น คงด า นเศรษฐกิ จ และ
สังคม มีความอบอุน มีสัมพันธภาพที่ดี และรักษาวัฒนธรรมและคานิยมที่ดี โดย
1) สงเสรมการสรางสัมพันธภาพของครอบครัว การอยูรวมกัน
ของคนหลายวัย เชน การเปดพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมของครอบครัว รวมทั้งการสรางกระแส
คานิยมครอบครัวอบอุนผานสื่อตางๆ ตลอดจนการใหความรูที่จําเปน เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การรูจักเลือกบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ และขอมูลขาวสารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
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2) ส ง เสริ ม การออมระดั บ ครั ว เรื อ นและชุ ม ชน ควบคู กั บ การ
สรางวินัยในการใชจาย เพื่อเพิ่มรายไดและลดคาใชจายโดยปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อนามชราภาพ
3) เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะดานที่อยู
อาศัย ความมั่นคงดานอาหาร และการไดรับบริการทางสังคมของรัฐทั้งดานการศึกษา สุขภาพ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายและทุกพื้นที่อยางเปนธรรม
(2.3) เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง เปนฐานการผลิต ดูแลรักษาและ
เฝาระวังทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
1) จั ด ระบบการเรี ย นรู ข องชุมชน การคน หาศั กยภาพชุ มชน
การศึกษาประวัติและวัฒนธรรม จารีตและประเพณีทองถิ่น รวมทั้งการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ ทั้งในระดับชุมชนและระหวางชุมชน
2) สงเสริมวิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง โดยใช
ทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือขายสูเศรษฐกิจนอกชุมชน และมุงสูระดับสากลตามศักยภาพ ความรู และภูมิปญญา
ของชุมชน
3) เสริมสรางศักยภาพของชุมชน ในการบริหารจัดการพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับภาคีตาง ๆ ตั้งแตกระบวนการวางแผนชุมชน การดําเนินงานพัฒนารวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐ
(2.4) ฟนฟูบทบาทของสถาบันศาสนาและสรางแรงจูงใจใหประชาชน
ใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอยางเปนระบบและตอเนื่องใหมี
ความรูและทักษะในการถายทอดหลักธรรมสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ และสงเสริมความรวมมือของ
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัวในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน การ
ปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
(2.5) สงเสริมธุรกิจเอกชนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสนับสนุน
เศรษฐกิจในทองถิ่นเพื่อสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
1) สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยมาใชใน
การสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ สอดแทรกไวในสินคาและบริการอยางสรางสรรค และมีบทบาท
รวมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) สรางอาชีพและเพิ่มการจางงานในทองถิ่น เพื่อกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไปสูชนบท รวมทั้งลดการเคลื่อนยายแรงงานสูเมืองใหญ
3) สนับสนุนกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางทุนทางสังคม เชน การ
รณรงคใหคนทําดี การจัดกิจกรรมครอบครัว การอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ตลอดจน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน
(2.6) เพิ่มบทบาทของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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1) สรางกระแสใหเกิดการรับรูและความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมากระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู การประกอบอาชีพของคน ครอบครัว
ชุมชน และสังคม เพื่อเตรียมปรับตัวใหเทาทัน
2) จั ด สรรพื้ น ที่ สื่ อ ทุ ก ประเภทในการสะท อ นเนื้ อ หาที่ เ ป น
ประโยชนตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ควบคูกับการรณรงคสรางกระแสดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ครอบครัวอบอุนและการดํารงชีวิตอยางพอเพียง เชิดชูบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดี
อยางตอเนื่อง
3) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค
ที่นําไปสูการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและครอบครัว เชน สื่อในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การเฝาระวังทางสังคมและการเผยแพรความรู เปนตน
(2.7) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเสริมสรางภูมิคุมกันให
สังคมไทย
1) สรางระบบการคุมครองทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุม
ประชากรทุกกลุม โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรูการปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การรวมกลุมกันสรางความมั่นคงดานรายไดและการทําประโยชนเพื่อสวนรวม รวมทั้งสงเสริม
สวัสดิการสังคมที่ครอบครัว เครือญาติและชุมชนเปนฐานในการพัฒนาใหครอบคลุมประชากรทุกคน
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ สตรีและผูดอยโอกาส
2) สร า งกระบวนการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเมื อ งน า อยู ชุ ม ชน
นาอยู โดยยึดพื้นที่ เ ปนตัว ตั้ งและพั ฒนาแบบองครวมที่ มีคนเปนศูนยกลาง โดยสร างและจั ดการ
องคความรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหคนตระหนักในสิทธิและหนาที่ การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคา
ของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน การอยูรวมกันอยางสันติสุขมุงประโยชนสวนรวม การมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน ปาชุมชน ขยะ และน้ําเสีย เปนตน
รวมทั้งฟนฟูวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
(3) สงเสริมการใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยมุงบํารุง รักษา ฟนฟู วัฒนธรรม
ไทยที่หลากหลายในแตละพื้นที่ทั้งเปนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปกรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ใหคงอยูและสืบสานสูคนรุนตอไปและสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตตาม
วิถีไทย สรางคุณคาทางเศรษฐกิจ และดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3.1) เสริมสรางวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต จารีตประเพณีที่ดีของ
สังคมไทย ที่กอใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การอยูรวมกันและการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันฉันทเครือญาติ การอดออมเพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว ประเพณี คานิยมใน
การรวมตัวเพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน เชน ประเพณีลงแขก สืบชะตาลําน้ํา เปนตน
(3.2) สืบสานศิลปกรรม เอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการ
อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุใหเปนแหลงเรียนรู
และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การบริหารจัดการทุนทางสังคม: 8 พ.ค. 2549

18

(3.3) จั ด ระบบการเรี ย นรู แ ละการจั ด การองค ค วามรู เพื่ อ การ
ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําไปใชประโยชน โดย
1) สงเสริมใหปราชญ และผูรูถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่น
สูคนรุนใหมผานศูนยการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
2) สนับสนุ นบทบาทสถาบันการศึกษาในการวิจัยพื้นบานเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและสอดคลองกับความรูที่หลากหลายของแตละพื้นที่ โดยมีนักวิจัยทองถิ่น
เขารวม และนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น
(3.4) พัฒนาตอยอดภูมิปญญาและนําวัฒนธรรมมาสรางสรรคมูลคา
ทางเศรษฐกิ จ เปนการใชประโยชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชน และ
เผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในระดับนานาชาติ นอกจากนี้มุงผลักดันใหภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

6

บทบาทภาคีการพัฒนา
6.1 แนวทางการขับเคลื่อนบทบาทภาคี

การเสริมสรางและตอยอดทุนทางสังคมเปนบทบาทของทุกภาคสวนที่ตองรวมกัน
พัฒนาอยางมีบูรณาการ โดย
(1) ประชาชน เปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มทุนทางสังคมให
สอดคลองกับ โอกาส ศักยภาพ และความพรอมของแตละพื้นที่ เปนการสรางรากฐานที่แข็งแกรงของ
ชุมชน ทองถิ่นและประเทศ โดย
1) เลี้ยงดู อบรม และดูแลสมาชิกในครอบครัวใหรูจักบทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง
รวมทั้งการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
2) มี บ ทบาทหลั ก ในเวที ชุ ม ชน สร า งเครื อ ข า ยการดู แ ล คุ ม ครอง การจั ด
สวัสดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการชวยเหลือผูดอยโอกาส และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3) สร า งกระบวนการเรี ย นรู แ ละการมี ส ว นร ว มของบ า น สถาบั น ศาสนา
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนและชุมชน
4) สืบค น รวบรวม จั ดเก็บและถายทอดความรู ภูมิป ญญาและวัฒนธรรม
พื้นบานใหเปนระบบ สามารถนํามาใชประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(2) รัฐ ทําหนาที่เชื่อมโยงการพัฒนาทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทุกระดับใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ โดย
1) ปรับระบบ วิธีคิดและวิธีการทํางาน/กระบวนทัศน โดยบูรณาการการ
ทํางานทั้งแนวดิ่งและแนบราบ และเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี เสริมสรางศักยภาพของกําลังคน
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ในภาครัฐทุกระดับ ตั้งแตสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น มีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวก
มากกวาการปฏิบัติเอง
2) เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการ สวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งถายโอนภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากสวนกลางลงสู
ภูมิภาคและทองถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงแผนชุมชนและแผนทองถิ่นกับยุทธศาสตรจังหวัด
(3) ธุรกิจเอกชน มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และเปนหุนสวนของสังคม โดย
1) จัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร มีการแขงขันที่เปนธรรม ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคม รวมทั้งผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สรางตราสัญลักษณสินคาที่
บงบอกเอกลักษณความเปนไทย
2) สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ
และสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไวในสินคาและบริการโดยไมทําลายคุณคาทางวัฒนธรรม
3) รวมจัดกิจกรรมสรางสรรค เปนประโยชนในการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) เสริมสรางอาชีพและการจางงานในทองถิ่นและพื้นที่หางไกล เพื่อลดการ
เคลื่อนยายแรงงานสูเมืองหลวงและเมืองใหญ
(4) สื่อ มีบทบาทในการสรางสรรคสังคม ดวยการสรางกระแสเชิงบวก ความ
ตระหนัก และเผยแพรความรูความเขาใจแกสังคม โดย
1) ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม สรางคานิยม พฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยแกเด็กและเยาวชนและสังคมไทย โดยผลิตสื่อ
อยางสรางสรรค
2) เร งขยายสื่อดีเ พื่อสรางภู มิคุมกัน ใหแกเ ด็กและครอบครัว โดยสงเสริม
ใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค เชน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
เฝาระวังทางสังคมและการเผยแพรความรู เปนตน
3) เปนแกนในการรับฟงความคิดเห็นและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ตลอดจนสรางความเขาใจและความตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน
4) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการนําเสนอขาวสาร ขอมูล รวมทั้งเปน
แบบอยางที่ดตี อสังคม
5) จัดสรรพื้นที่ของสื่อทุกประเภทในการรณรงคประโยชนของทุนทางสังคม
และการเชิดชูบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดี อยางตอเนื่อง

(5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) จัดสรรทรัพยากรในการลงทุนดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและเชื่อมโยงกัน
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2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวางภาคีการพัฒนาใน
ทองถิ่นอยางครบวงจร ตั้งแตขั้นการวางแผนการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงาน รวมทั้งสรางสภาวะแวดลอมสีขาวและเปนโครงขายคุมครองทางสังคม
3) พัฒนาศักยภาพและทัศนคติของผูบริหารและบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

(6) สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ
1) ทําการวิจัยรวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัยหลัก และการถอดรหัส
ความรูที่อยูในตัวภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาไทยใหเปนความรูที่เปดเผย รวมทั้งเปนแหลงขอมูล
ของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ
2) สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชนของตัวเอง และ
สรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน
3) ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชมุ ชนสามารถนําไป
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
เกิดรายไดแกชุมชน
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สรางความเปนเลิศทางวิชาการ
และเชื่อมโยงสูสากล
(7) ประชาสังคม มีบทบาทในการสรางกระบวนการเรียนรู สรางทางเลือกการพัฒนา
และสงเสริมภาคีการพัฒนาใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดย
1) เสริมสรางกระบวนเรียนรู และสนับสนุนการจัดการความรู รวมทั้งติดตาม
และเฝาระวังในระดับ ปจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางทางเลือกการพัฒนาและสงเสริม
ภาคีการพัฒนาใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตอยางพอเพียง
2) เปนแกนนํา และเปนพันธมิตรที่เอื้อประโยชน ริเริ่มกิจกรรมสรางสรรค
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
(8) สถาบันศาสนา มีบทบาทสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น โดย
1) ปลู ก ฝ ง ทั ศ นคติ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ งในการดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ สร า ง
ภูมิคุมกัน และบุคลากรทางศาสนาเปนตัวอยางที่ดีในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
2) สงเสริมความรวมมือของสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ครอบครัวในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน การปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานประเพณี
3) เปนศูนยรวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ รวมทั้งเปนหลักในการสรางสันติสุขของการอยูรวมกันของมนุษยชาติ
6.2 บทบาทของกลไกและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนเจาภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนแนวทางและประสานการดําเนินงานกับหนวยงานและภาคีการพัฒนา ดังนี้
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(1) การพัฒนาคนใหมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและกาวสู
สังคมฐานความรู
1) การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนยสงเสริมและพัฒนาแผนดินเชิงคุณธรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
2) นํานวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมาปลูกฝงนิสัยใฝรู รักการอาน
และสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกชวงวัย โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
3) จัดระบบการเรียนรูทั้งความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ
อาชีพที่สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม และมีการสงตออยางเชื่อมโยงตั้งแต
ระดับพื้นฐานไปสูระดับวิชาชีพ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สถาบันเฉพาะทางภาคอุตสาหกรรมและบริการ
4) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหเกิดความรูใหมที่สอดคลองกับเศรษฐกิจ
ยุคใหมและการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
5) การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน โดย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พม.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.)

ผูสูงอายุ

(2) การเสริ ม สร า งทุ น ทางสั ง คมเพื่ อ เตรี ย มสั ง คมไทยพร อ มสู สั ง คม

1) การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สนับสนุน
การออม และสรางหลักประกันคุมครองดานแรงงานและสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
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2)

3)

4)

5)

6)
การเปลี่ยนแปลง โดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เสริมสรางครอบครัวใหมีความมั่นคงดานเศรษฐกิจและสังคม โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
มูลนิธิเครือขายครอบครัว
กรมสงเสริมการเกษตร (กษ.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
การเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมสงเสริมการเกษตร (กษ.)
ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
มูลนิธิพัฒนาไท
กรมการพัฒนาชุมชน (มท.)
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (อก.)
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ฟนฟูบทบาทของสถาบันศาสนา โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กรมการศาสนา (วธ.)
สงเสริมธุรกิจเอกชนรวมรับผิดชอบตอสังคม โดย
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เพิ่มบทบาทของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาสารตอสังคมเพื่อรองรับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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สมาคมนักหนังสือพิมพ/ วิทยุและโทรทัศน
กรมประชาสัมพันธ
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
7) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเสริมสรางภูมิคุมกันใหสังคมไทย โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

(3) สงเสริมการใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ
1) เสริมสรางวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต จารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิเครือขายครอบครัว
2) สืบสานศิลปกรรม เอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการอนุรักษ
ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม
3) จัดระบบการเรียนรูและการจัดการองคความรู โดย
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
4) พัฒนา ตอยอดภูมิปญญาและนําวัฒนธรรมมาสรางสรรคมูลคาทาง
เศรษฐกิจ โดย
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษา
5) ผลักดันใหภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการคุมครองตามกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา โดย
กรมทรัพยสินทางปญญา (พณ.)
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