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มีส่วนร่วมทังชุมชน ภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง และมีการขยายผล 
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The objectives of this study were 1) to study the situation of social capital in the 

community, 2) to study the social capital implementation in community, and 3) to study 

problems and obstacles in the social capital implementation in community. This study 

was based on the qualitative research approach. 15 in-depth interviews with the 

informants were conducted and verified by the triangulation technique.  The data were 

analyzed by the category classification approach and inquired into the content 

consistency by the logic correlation with the theoretical concept and community context. 

The study was found out that the most outstanding social capital of Bang Phrai 

community was the “strong social network” proved by many awards granted while the 

second one was “knowledge and wisdom” specifically the livelihood. The third social 

capital was “kindness, reciprocity, generosity, and helpfulness” which had been existed 

since former time. The social capital was applied in three levels: implementation on 

individual and family level, implementation on group or occupational or business 

network level, implementation on the whole social development network. Regarding the 

problems on social capital implementation, there were the problems of conflict of 

interest and discrimination, the lack of social worker, the insecurity from the outsider.  

To achieve desirable correlation and condition of the community, the execution process 

should be conducted. First of all, the realization on people of the community towards 

the community development should be created while prospecting the potentiality and 

social capital of the community. Then, the leader or the pillar of the community should 

be more created. The corporation from government and private sectors, the conjoint 
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implementation between the whole communities itself and the government and private 

sectors, the consecutive evaluation and the extension of the study should be performed 

as well. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการได้รับความเมตตากรุณาจากท่าน                    

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงท่าน ศ.ดร.สนิท สมัครการ 
และ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ ทีได้ให้คําชีแนะสังสอนจนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนีมีความสมบูรณ์

ยิงขึน ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อมทุกท่านทีได้
ถ่ายทอดวิชาการทีมีคุณค่า จนเกิดความรู้และสามารถนํามาซึงความสําเร็จนี และขอขอบคุณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สําหรับทุนการศึกษาทีได้รับ ซึงถือว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญ    

ทีช่วยสนับสนุนมาโดยตลอด 
คุณูปการทีพึงมีอยู่บ้างจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ขอมอบแด่พีน้องชาวชุมชนบ้านบางไพร

ทุกท่านทีไม่สามารถเอ่ยนามได้ โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญทัง 15 ท่าน ทีเป็นเสมือน 
“ครู” ทีได้เมตตา อดทน และให้โอกาสในการเข้าถึงและเก็บเกียวความรู้จากทุกท่าน จนสามารถ

เกิดเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนีได้ 

สุดท้ายนี ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดาและมารดาทีได้ให้ชีวิต ให้การอบรมเลียงดูและ
คอยปลูกฝัง คอยยําให้รักและตังใจเรียนอยู่เสมอจนทําให้มีวันนี 

 
                                                                             อาทิตย์ บุดดาดวง 

                                                                             สิงหาคม 2554 

 



(7) 

 
สารบัญ 
 

 หน้า 
 

บทคัดย่อ 

ABSTRACT 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 

 

บทที 1  บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.5  นิยามศัพท์ทีใช้ในการศึกษา 

 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

(9) 

(10) 

 
1 

1 

5 

5 
6 

6 

บทที 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

2.1  แนวคิดทุนทางสังคม 

2.2  แนวคิดเกียวกับกระบวนการขับเคลือน 

2.3  แนวคิดเกียวกับสังคมทีพึงปรารถนา 
2.4  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

2.5  แนวความคิดนําทางในการศึกษา 

7 

7 

40 

49 
54 

60 

บทที 3  วิธีการศึกษา 

3.1  วิธีการศึกษา 

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 
3.3  แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

62 
 

62 

62 
64 

65 

67 



(8) 

บทที 4  ผลการศึกษา 

4.1  บริบทชุมชน 
4.2  ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญและตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบ  

       เจาะลึก 

4.3  สถานการณ์ของทุนสังคม 
4.4  การนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 

4.5  ปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง 

       ไพร  
4.6  ข้อค้นพบ 

68 

68 
78 

 

101 
112 

118 

 
123 

บทที 5  สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุป 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

127 

127 
129 

 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ภาคผนวก ข แบบสํารวจเพือค้นหาผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

ภาคผนวก ค ตารางแสดงข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
ภาคผนวก ง ตารางแสดงข้อมูลเครือข่าย/กลุ่มองค์กรทังในและนอกชุมชน 

ประวัติผู้เขียน  

 

131 

136 

137 

139 
140 

141 

146 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



(9) 

 
สารบัญตาราง 

 

ตารางที หน้า 
 

2.1  สรุปแนวคิดของนักปรัชญาทีสะท้อนองค์ประกอบของทุนทางสังคม 

2.2  สรุปองค์ประกอบของมิติทุนทางสังคมทีจะนําไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา 
2.3  เปรียบเทียบ ทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ และทุนกายภาพ 

2.4  สรุปกระบวนการขับเคลือนเพือนําไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา 

2.5  สรุปองค์ประกอบของสังคมทีพึงปรารถนา 
3.1  ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

4.1  แสดงข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 
4.2  แสดงสถานะของทุนทางสังคมทีสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

4.3  สรุปรูปแบบการนําทุนทางสังคมมาใช้ของชุมชน 

4.4  แสดงปัญหาในการนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ 
4.5  แสดงลักษณะของสังคมทีชุมชนไม่พึงปรารถนา 

4.6  แสดงลักษณะความสัมพันธ์และสภาพของสังคมทีพึงปรารถนา 

 

14 
30 

32 

49 
53 

63 
79 

111 

117 
119 

120 
121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(10) 

 
สารบัญภาพ 

 

ภาพที หน้า 
 

2.1  ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม 

2.2  แนวคิดเกียวกับทุนทางสังคม 
2.3  แนวคิดเกียวกับทุนทางสังคมและทุนในสังคมหรือทุนสาธารณะ 

2.4  กรอบแนวคิดเกียวกับกระบวนการทุนทางสังคม 

2.5  ขันตอนการขับเคลือนงานเพือให้บรรลุภาวะสังคมคุณภาพอย่างยังยืน 
2.6  แสดงแนวคิดนํากระบวนการขับเคลือนสวัสดิการชุมชน   

2.7  แสดงแนวความคิดนําทางในการศึกษา 
4.1  แผนทีทางสังคม ชุมชนบ้านบางไพร ตําบลนําคลอง อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

4.2  ตัวแบบบูรณาการขับเคลือนการใช้ทุนทางสังคมเพือนําไปสู่สังคมทีชุมชน
พึงปรารถนา 

 

25 
35 

37 

39 
45 

48 
61 

75 

 
126 

 

 
 



1 

 
บทที 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

เป็นทีทราบกันดีว่า การพัฒนาประเทศทีผ่านมาเป็นการพัฒนาในแนวทางของทุนนิยม 

ดังจะเห็นได้จากการวางแผนพัฒนาประเทศทีผ่านมา ด้วยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ตังแต่ฉบับแรก เมือ พ.ศ. 2504 ทีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน (infra-structure) เรือยมา คาบเกียวถึงฉบับที 3 เรียกช่วงเวลานีว่าเป็น    

“ยุคทองของการวางแผน” การพัฒนาประเทศ หลังจากนันจึงเข้าสู่ “ยุคผันผวนทางการเมือง”   
มีการเรียกร้องประชาธิปไตยซึงอยู่ในช่วงระหว่างแผนฉบับที 3 ถึงฉบับที 4 ทีเน้นการพัฒนา

เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม แม้จะเริมให้ความสําคัญกับสังคมขึนมาบ้างแต่นโยบาย

ส่วนใหญ่ก็ยังมุ่งไปทีเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่เช่นเดิม ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที 5 ถึง
ฉบับที 7 ถือว่าเป็น “ยุคประชาธิปไตย” หลังจากทีประชาชนและนักศึกษาได้เรียกร้องมา

ยาวนาน การพัฒนาประเทศในระยะนีก็ยังคงเน้นให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา
แก้ปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาค และชนบท จะเห็นได้ว่า กว่า 35 ปีทีผ่านมา ตังแต่การ

ใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที 1 จนสินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที 7 (พ.ศ. 2504-2539) ประเทศไทยโดย

รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักอันเป็นไปตามแนวทางของทุนนิยมที
กําลังครอบงําแพร่กระจายไปทัวโลก หรือตอบสนองไปตามกระแส “โลกาภิวัตน์” ซึงผลทีเกิด

จากแผนพัฒนาฯ ทัง 7 แผนดังกล่าว ถือว่าไม่เป็นทีพึงพอใจต่อสังคมเท่าใดนัก ดังกรณีการเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 สังคมไทยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและความไม่สมดุล
ของการพัฒนา เกิดความยากจน เกิดปัญหาความขัดแย้ง แตกแยกในความคิด และนําไปสู่

ปัญหาสังคม และการใช้ความรุนแรงในพืนทีต่าง ๆ จนฐานรากของสังคมไทยทีเคยแข็งแรงกลับ
อ่อนแอลง 

อย่างไรก็ตาม ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 กล่าวได้ว่าเป็น “ยุคเปลียนผ่านสู่

กระบวนทัศน์ใหม่” ทีหันมาให้ความสําคัญกับผลทีจะเกิดกับสังคมมากขึน โดยได้ยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมและใช้เศรษฐกิจเป็นเพียงเครืองมือในการพัฒนาคน

เท่านัน ส่วนแผนพัฒนาฯ ฉบับที 9 ก็ได้อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซึงสืบเนืองไปถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 ทีกําลัง
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ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550-2554) ทีเน้นการพัฒนาคนและปฏิบัติตามปรัชญาของใน

หลวงเพือ “สร้างสมดุลและมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” สอดคล้องกับแนวทางในการวางแผน
พัฒนาฯ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติได้สํารวจ วิเคราะห์ และนําเสนอประเด็นเกียวกับความท้าทายและโอกาสของประเทศ
ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึงเป็นทางเลือกของเศรษฐกิจ

ไทย การเตรียมการสําหรับภาวะโลกร้อนและสร้างโอกาสการพัฒนา การออกแบบ

สถาปัตยกรรมทางสังคมให้เป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย และสร้างสัญญาประชาคมใหม่ให้เป็น
พลังขับเคลือนสังคมไทยสู่สมดุล โดยเฉพาะประเด็นการออกแบบสถาปัตยกรรมทางสังคมให้

เป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย ทีกล่าวถึงการออกแบบสังคมทีมีคุณภาพ ซึงมีเป้าหมายใน 4 มิติ
คือ 

(1) สังคมแห่งความเอืออาทรและสมานฉันท์ (Social Cohesion)  

(2) ความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)  
(3) การรวมกลุ่มเพือสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม (Social Inclusion)  

(4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)  
ซึงในการออกแบบสังคมทีมีคุณภาพเพือให้สนองเป้าหมายทัง 4 มิตินัน สิงทีถูกหยิบยก

ให้เป็นปัจจุยสําคัญตัวแรกคือ “ทุนทางสังคม” โดยเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม 

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจ โดยให้มีค่านิยมพืนฐานร่วม       
(Core Value) ในการสร้างเสริมและใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เช่น ทุนทาง

สังคมในกลุ่มผู้ประกอบการ ทุนทางสังคมในกลุ่มแรงงาน และทุนทางสังคมในกลุ่มเยาวชนและ
แลกเปลียนประสบการณ์ ผ่านเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสือมวลชน โดยเฉพาะ

ค่านิยมทีก่อเกิดความเชือมันและความไว้วางใจต่อกัน ความใส่ใจต่อผู้อืน การแบ่งปันกับผู้อืน 

และความร่วมมือร่วมใจเพือนําไปสู่การเพิมผลิตภาพทางสังคม อันเป็นพลังสําคัญในการ
ขับเคลือนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

สําหรับคําว่า “ทุนทางสังคม” เริมปรากฏขึนในประเทศไทยในประมาณปี พ.ศ. 2540 
ภายหลังจากทีได้มีการจัดตังสํานักงานกองทุนเพือสังคม (SIF) ซึงมีโครงการและกิจกรรมที

พยายามทําให้สังคมไทยหันกลับไปมองคุณค่าทีเคยมีอยู่ทีเป็นทุนเดิมแต่อาจมองข้ามไป รวมทัง

สิงทีมีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีนําใจ ความเอืออาทร การช่วยเหลือเกือกูล รวมไปถึงสิงที
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชือ และวัฒนธรรมทีมีอยู่ใน

ชุมชน ตลอดจนสิงทีเป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เช่น ผู้นํา กลุ่ม องค์กรประชาชน 
เครือข่าย เป็นต้น ซึงการดําเนินการดังกล่าวได้เกิดการฟืนฟูทุนทางสังคมทีมีอยู่และเริมสูญหาย

ให้มีการนํากลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในระดับชุมชน และหลังจากนัน คําว่าทุนทางสังคม

ในประเทศไทย ก็ได้ถูกนํามาใช้อย่างต่อเนือง ปัจจุบันทุนต่าง ๆ ทีกล่าวมาถือว่ากําลังมีปัญหา 
อยู่ในภาวะวิกฤติ กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติก็กําลังหดหายไปจนแทบไม่เหลือ ดิน นํา ป่า 
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ถูกทําลาย ถูกแย่งชิง ครอบครองเป็นของส่วนตัว ทังจากอํานาจรัฐ อํานาจทุน โดยการบุกรุก

และทําลายของคน รวมทังทุนทางสังคมทีอาจจะสูญสลายไปด้วยวิถีการดํารงชีวิตทีเปลียนไป
ด้วยการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตัว สภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ ทีเกิดจากระบบ 

ทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์  
หลายพืนทีในประเทศไทยต่างก็ได้รับผลกระทบจากจากระบบทุนนิยมและกระแส  

โลกาภิวัตน์ เกิดการเปลียนแปลงจนทําให้มองไม่เห็นคุณค่าทีเคยมีอยู่ทีเป็นทุนเดิมหรือทุนทาง

สังคมอย่างทีกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการเกิดกระบวนการการกลายเป็นเมือง (Urbanization)  
ตัวอย่างทีเห็นได้ชัด คือ ในกรุงเทพมหานคร และเมืองหลวงใหญ่ ๆ เป็นกระบวนการทีชุมชน

กลายเป็นเมือง หรือมีการเคลือนย้ายของผู้คนหรือการดําเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมืองหรือ
การขยายตัวของเมืองออกไปทางพืนที การเพิมจํานวนประชากร หรือในการดําเนินกิจการงาน

ต่าง ๆ มากขึน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 409) รวมไปถึง เกิดการขยายตัวของชานเมือง 

(Suburbanization) เป็นลักษณะของจังหวัดทีมีแนวโน้มการกลายเป็นเมืองสูง โดยเฉพาะ
จังหวัดทีมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากนักและการเชือมโยงของระบบโครงข่ายถนนทีดี  

จังหวัดสมุทรสงคราม ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึงทีมีแนวโน้มการกลายเป็นเมืองสูงเช่นกัน 
ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากนัก การเชือมโยงของระบบโครงข่ายถนนดี ประชาชนส่วนใหญ่

ร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทําสวนมะพร้าว การทําสวน

ผลไม้ ลินจี ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ ทํานาบ้างเล็กน้อย และทําประมง นับว่าเป็นจังหวัด      
มีความหลากหลายของวิถีชีวิต (Way of Life) สูงจังหวัดหนึง และทีสําคัญผู้ศึกษาเห็นว่า 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดทีกําลังเปิดรับกระแสของทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์     
ได้ไม่นานนัก โดยเพิงมีการจัดตังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามเมือ พ.ศ. 2547      

เพือเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด ปัจจุบัน  

มีสถานประกอบการโรงงานทังสิน จํานวน 265 โรงงาน โดยอุตสาหกรรมทีสําคัญของจังหวัด 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นําปลา นําตาลสดผ่านระบบ        

การฆ่าเชือ นําตาลมะพร้าว ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แปรรูปสัตว์นํา อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตซ่อมจากโลหะ ได้แก่ ซ่อมเครืองยนต์ 

อุปกรณ์เครืองและเรือ ฯลฯ (บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด, 2550: 1-10) 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเทียวทีถือว่าทําให้ภายนอกสนใจและเปิดรับทุนนิยมและกระแส
โลกาภิวัตน์ อาทิเช่น ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ตลาดนําบางน้อย ดอนหอยหลอด   

อุทยาน ร.2 และวัดทีสําคัญ ๆ รวมไปถึง ได้มีการเปิดรับนักท่องเทียวทังชาวไทยและต่างชาติ  
ทีหลังไหลเข้ามาในพืนทีในรูปแบบของการพักค้างอาศัยกับชาวบ้าน หรือ “โฮมสเตย์”  

ในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาได้เลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการเก็บข้อมูลโดยใช้ชือสมมติว่า 

ชุมชน “บ้านบางไพร” ซึงเป็นชุมชนแห่งหนึงในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม         
โดยชุมชนทีคัดเลือกมิได้มุ่งให้เป็นตัวแทนของภาคกลาง หรือตัวแทนของประเทศ หากแต่เลือก
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เพือให้สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นทีจะทําการศึกษา ตังอยู่ชานเมืองของ

กรุงเทพมหานครและน่าจะสามารถนําไปขยายผลเพือการพัฒนาทีเกียวข้องต่อไปได้ ซึงบ้าน
บางไพร เป็นชุมชนทีมีความหลากหลายของวิถีชีวิต คนส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนมะพร้าว ลินจี  

ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ และประมง ประเด็นสําคัญอีกประการทีทําให้ผู้ศึกษาเลือกเป็น
หมู่บ้านเป้าหมายก็คือ การเป็นชุมชนทีค่อนข้างเข้มแข็ง มีศักยภาพ โดยมีชือเสียงใน

ระดับประเทศด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม การ

ท่องเทียว การแปรรูปและเพิมมูลค่าให้ผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง ทีมีผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้ถ่ายทอดและดําเนินกิจกรรม ยืนยันได้จากรางวัลทีชุมชนได้รับมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น 

1) รางวัลชนะเลิศการถอนมอาหารด้วยเกลือไอโอดีน ประเภทผลไม้แช่อิม
ระดับประเทศ ปี 2540 และปี 2541 

2) โลห์รางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2545 ของกรมการ

พัฒนาชุมชน 
3) รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

ระดับจังหวัด ปี 2545 
4) รางวัลชนะเลิศศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางพรม 

ปี 2546 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) โรงเรียนสร้างสรรค์สิงแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตพืนทีการศึกษา ปี 2547 
6) รางวัลชมเชยโครงการชีววิถีเพือพัฒนาอย่างยังยืน ปี 2548 

7) รางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้าน OTOP Village Champion ของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ปี 2549 

8) โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รางวัล

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัด ปี 2549 ของกรมพัฒนาชุมชน 
9) โล่รางวัลตําบลเขียวขจีดีเด่น ปี 2549 จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 

10) โล่รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเทียว ปี 2550 ของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย 
11) รางวัลอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเทียวยอดเยียม ปี 2551 ของการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย 

12) รางวัลสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที 1 ปี 2551 ของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

นอกจากนัน ยังเป็นชุมชนทีเปิดรับทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ จากการมีการ
ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์และรีสอร์ทถึง 6 แห่ง อยู่ใกล้กับตลาดนําทีสําคัญ และมีชาวบ้าน

บางส่วนไปทํางานในโรงงานนอกหมู่บ้าน  ดังนัน การทีหมู่บ้านแห่งนีสามารถยืนหยัดและต่อสู้

อยู่ท่ามกลางกระแสดังกล่าวได้ด้วยของดีทีมีอยู่ จนสามารถทําให้เป็นชุมชนทีเข้มแข็งและทีรู้จัก
ของภายนอก จึงเป็นเรืองทีน่าศึกษาอย่างยิง ถึงทุนทางสังคมทีสําคัญทีมีอยู่ในชุมชน 
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ความสามารถการนําของดีหรือ “ทุนทางสังคม” ทีมีอยู่เหล่านัน ออกมาใช้ ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคในการนําประโยชน์ของทุนทางสังคมไปใช้และหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนาทุนทางสังคมทีมีอยู่ต่อไป เพือเป็นประโยชน์ในการขับเคลือนให้ชุมชนเป็นสังคมทีพึง

ปรารถนาหรือเป็นการออกแบบสังคมทีมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

  1.2.1 ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมทีมีอยู่ในชุมชนบ้านบางไพร 
  1.2.2 ศึกษาวิธีการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 

  1.2.3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 

และหาแนวทางการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทุนทางสังคม 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านพืนทีและกลุ่มเป้าหมาย (Unit of Analysis) พืนทีในการศึกษา

ครังนี คือ ชุมชน “บ้านบางไพร” ตังอยู่ในเขตอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงมิได้มุ่ง

ให้เป็นตัวแทนของภาคกลางหรือตัวแทนของประเทศ หากแต่เลือกเพือให้สะท้อนภาพของ
รายละเอียดของประเด็นทีทําการศึกษา โดยได้กําหนดผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (Key-Informant)      

ทีสามารถให้ข้อมูลในประเด็นทีทําการศึกษา จํานวน 15 คน 

1.3.2 ขอบเขตด้านเนือหาสาระ การศึกษาความสามารถในการนําทุนทางสังคม

ออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เนืองจากเป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และกําหนดพืนทีแบบเฉพาะเจาะจงเพือให้สะท้อนภาพของรายละเอียด
ของประเด็นทีต้องการทําการศึกษา มีเนือหาครอบคลุม การศึกษาสถานะของทุนทางสังคมทีมี

อยู่ในชุมชนบ้านบางไพร และปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน 

และการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน และทุนทางสังคมทีมีอยู่ต่อไป 
 

 
 

 

 
 



6 

1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 
 
1.4.1 ทําให้ทราบถึงสถานะทุนทางสังคมทีสําคัญทีมีอยู่ในชุมชน  

1.4.2 นําไปสู่การนําของดีหรือ “ทุนทางสังคม” ทีมีอยู่เหล่านัน ออกมาใช้ เพือเป็น
ประโยชน์ในการขับเคลือนคุณภาพสังคมหรือสร้างสังคมทีพึงปรารถนาต่อไป 

1.4.3 สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการกําหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาของ

หน่วยงานการปกครองในระดับท้องถิน หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง 
 

1.5 นิยามศัพท์ทีใช้ในการศึกษา 
 

1.5.1 ทุนทางสังคม หมายถึง สิงดี ๆ ทีมีอยู่ในตัวคน ในกลุ่ม ในชุมชน และสังคม      

ทีร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันแบบเป็นเพือน พวกพ้อง ประดุจครอบครัว หรือเครือญาติพีน้อง    
อันนําไปสู่การรักในท้องถิน รวมทังร้อยรัดให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับธรรมชาติ 

1.5.2 สถานะของทุนทางสังคม หมายถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่ของทุนทางสังคม
ตามความหมายในข้อ 1.5.1  

1.5.3 การนําทุนทางสังคมออกมาใช้ หมายถึง การค้นหาหรือฟืนฟูทุนทางสังคมทีมี   

อยู่เดิม หรือการนําเอาทุนทางสังคมทีสร้างหรือเกิดขึนใหม่มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมและ        
การดําเนินชีวิตในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

  1.5.4 สังคมทีพึงปรารถนา หมายถึง สังคมทีประกอบไปด้วย คนในสังคมมีคุณภาพ    
มีความรู้/ปัญญา คนในสังคมมีความรักและความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน คนมีคุณธรรมจริยธรรม     

มีความเป็นธรรมในสังคม สังคมมีความระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมทีดี คนภาคภูมิใจในท้องถินและพลเมืองทีดีของสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึงตนเองได้ คนในสังคมมีความอยู่ดีมีสุขไม่ขาดแคลนมีปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร     

ยารักษาโรค เครืองนุ่งห่ม และทีอยู่อาศัย ซึงล้วนเป็นสิงทีคนทีอาศัยอยู่ในสังคมมีความประสงค์
หรือต้องการทีจะให้เกิดหรือมีในสังคมในเร็ววัน 

1.5.5 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทีมีวิถีชีวิตเกียวพันกัน และมีการติดต่อสือสารระหว่าง

กันอย่างเป็นปกติและต่อเนือง อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีอาชีพเดียวกันหรือ
ประกอบกิจกรรมทีมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชือ หรือความสนใจร่วมกัน 

(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2550: 2) โดยคําว่า “ชุมชน” ในทีนีหมายถึง 

ชุมชนบ้านบางไพร ซึงเป็นชุมชนทีใช้นามสมมติ อยู่ในพืนทีของอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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บทที 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

การศึกษาเรือง ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ศึกษาได้ศึกษาและทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยทีเกียวข้อง เพือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี 
  2.1 แนวคิดทุนทางสังคม 

  2.2 แนวคิดเกียวกับกระบวนการขับเคลือน 

  2.3 แนวคิดเกียวกับสังคมทีพึงปรารถนา 
  2.4 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

  2.5 แนวความคิดนําทางในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดทุนทางสังคม 
 

ทุนทางสังคม (Social Capital) แม้จะเป็นแนวคิดทีเพิงจะมีมาไม่นานในวงการพัฒนา

ในประเทศไทย แต่จริง ๆ แล้วมีปรากฏเกิดขึนให้เห็นมานานในวิถีชีวิตของคนไทยในรูปของ       

ความช่วยเหลือเกือกูลกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอืออาทรต่อกันความมีนําใจต่อกัน      

ความสามัคคี ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ การตอบแทนบุญคุณ หรืออืน ๆ อีกหลายอย่าง    
ทีเราไม่ได้ใส่ใจนัก เนืองจากความเคยชินหรือคิดว่าเป็นเรืองปกติ แต่หากจะค้นคว้าหาประวัติ

ความเป็นมาของแนวคิดทุนทางสังคมแล้ว อาจต้องมองย้อนไปก่อนทีแนวคิดนีจะเข้ามาใน
ประเทศไทย รวมทังการนิยามความหมายในแต่ละยุคสมัยหรือบทบาทของผู้คิดและนิยาม     

ดังจะได้นําเสนอต่อไป 

 

2.1.1 ทุนทางสังคมในมิติทางศาสนา 

ในการค้นคว้าว่าศาสนามีความเกียวข้องอย่างไรกับทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคมนัน 

จากงานเขียนของ บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2551: 78-84) ได้เสนอโดยเริมจากคําถามทีว่า ศาสนา

มีบทบาทอย่างไรในการพัฒนา ซึงเป็นเรืองทีมีการศึกษาและมีการถกเถียงกันมานานในสังคม
ตะวันตก Max Weber ชีให้เห็นว่า ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ เป็นรากฐานทางจริยธรรม

ในการทํางานของคนในยุโรป รากฐานทางจริยธรรมทีรองรับคือ ความถูกต้อง ความชอบธรรม
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ในการทุ่มเททํางานหนัก การแสวงหากําไร การสะสม ล้วนแต่เป็นรากฐานทําให้เกิดการพัฒนา

ระบบทุนนิยมขึนในยุโรปแล้วแผ่ขยายออกไปทัวโลก ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ จึงเป็น 
“สต๊อค” ของทุนสังคมแบบหนึง ส่วนในประเทศไทย ประเด็นความสนใจในเรืองศาสนาไม่ได้อยู่

ทีโจทย์คําถามทีว่า ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอืน ๆ ในประเทศไทย จะช่วยให้เกิด             
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่สนใจว่า ศาสนาจะช่วยเยียวยา

ปัญหาทีเกิดจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไร และศาสนาจะสามารถเสนอทางออก

อืนให้แก่สังคมได้หรือไม่ 
อีกประเด็นทีมีเป็นความสนใจและเป็นข้อถกเถียงในทางสังคมศาสตร์ก็คือ ศาสนาพุทธ

มิใช่เป็นเพียง “ความเชือ” หรือพิธีกรรมเท่านัน แต่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถ         
ทีจะนํามาใช้อธิบายความเป็นไปทางสังคมได้ งานทีถือว่าได้พยายามนําเอาหลักคําสอนของ

ศาสนาพุทธมาใช้อธิบาย ชีวิต และความ เป็นไปของสังคมในแง่ทีเป็น “วิทยาศาสตร์”           

ในระยะแรก คือ “พุทธธรรม: กฎธรรมชาติและคุณค่าสําหรับชีวิต” โดยพระราชวรมุณี ตีพิมพ์
ครังแรกเมือ ปี พ.ศ. 2514 หลักธรรมคําสอนทีได้รับการหยิบยกมาใช้ในการอธิบายสังคมมีอยู่         

4 หมวดคือ ขันธ์ 5 ได้แก่ (รูป – Corporeality เวทนา – Feeling or Sensation             

สัญญา – Perception สังขาร – Mental Formation และวิญญาณ - Consciousness)          

ไตรลักษณ์ ได้แก่ (อนิจจตา – Impermanence ทุกขตา – Conflict และอนัตตา – 

Soullessness หรือ Non - Self) ปฏิจสมุปปบาท เกียวกับกระบวนการเกิดและดับของสรรพสิง

ต่าง ๆ ในโลก มี 12 ประการคือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหา อุปทาน ภาพ ชาติ และชรามรณะ และสุดท้าย คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง

ตามหลักพระพุทธศาสนา การนําเอาหลักคิดของศาสนาพุทธ มาใช้ในการอธิบายสังคมไทย 
แบบนี ได้รับการโต้แย้งหรือการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ศาสนาพุทธโดยรากฐานแล้ว เสนอทางหลุด

พ้นให้แก่ปัจเจก กล่าวคือ การหลุดพ้น หรือนิพพานตามแนวคิดทางศาสนา เป็นความพยายาม  
และการกระทํา ในระดับบุคคล ศาสนาพุทธไม่ได้เสนอทางออกให้กับสังคม แตกต่างไปจาก 

Marx ซึงเสนอให้มีการปฏิวัติทางชนชัน และให้ชนชันกรรมาชีพเป็นผู้กุมอํานาจทางการเมือง 

เป็นต้น ในประเด็นนีเอง ทีแนวคิดทางด้านศาสนา ควรจะมีส่วนอย่างมาก ในการเสนอแนวคิด

ว่า สังคมมนุษย์ ควรจะเป็นไปในแบบใด และงานของท่านพุทธทาสภิกขุ เรือง “ธรรมิกสังคม” 

เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางสังคมทีควรจะเป็น ตามแนวคิดของพุทธศาสนาได้อย่าง

ชัดเจน คําว่าธรรมิกสังคม มีความหมายดังทีได้สาธยายไว้ในปาฐกถาของ ประเวศ วะสี ดังนี  
"สังคมทีมีธรรมหรือความถูกต้อง กล่าวคือ เป็นสังคมทีมีอิสระภาพหรือ

ความสงบสุข…อิสระภาพคือการหลุดพ้นจากการบีบคัน… การมีความสุขคือการ
หลุดพ้นจากการบีบคัน คือการมีอิสระภาพ ความบีบคัน (เป็นอุปสรรคนําไปสู่
ธรรมิกสังคม) มีอยู่สีประการด้วยกันคือ ประการแรกความบีบคันทางกาย หรือ
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ทางวัตถุ ประการทีสอง เป็นความบีบคันทางสังคม ประการทีสาม เป็นความบีบ
คันทางจิต และประการสุดท้าย เป็นความบีบคันทางปัญญา ลักษณะของธรรมิก
สังคม ก็คือความหลุดพ้นจากความบีบคันทังสีประการนันเอง" (ประเวศ วะสี, 
2542: 12) 

คําอธิบายข้างต้น ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า แนวทางการพัฒนา (ความเป็นไปของสังคม – 
สิงทีควรจะเป็นตามแนวคิดสังคมวิทยากระแสหลัก) จะทําให้มนุษย์สูญเสียอิสระภาพ ถูกจองจํา

ด้วยความมังคังทางวัตถุ และแนวทางนีเป็นเส้นทางไปสู่หายนะ ประเวศ วะสี มองว่า พลังทาง
จริยธรรม ซึงมีรากฐานทีสําคัญมาจากศาสนาพุทธ จะเป็นพลังทีสําคัญของสังคม ควบคู่ไปกับ

พลังอืน ๆ อีกสีด้านคือ พลังทางปัญญา เศรษฐกิจ รัฐ และสังคม (ประเวศ เรียกว่า ขันธ์ห้า)     

ทีจะผลักดันสังคมให้เปลียนแปลงไปในอนาคต ตามครรลองทีถูกต้อง ดีงาม ในแง่นี เป็นที
ชัดเจนว่า ถ้าเรามองว่าศาสนาเป็นทุนสังคม ทุนดังกล่าวนี ก็มิใช่ “ทุน” ทีจะนําไปสู่ความเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (แต่ก็อาจจะนํามนุษย์ไปสู่ความเติบโต ความรุ่งเรืองไพศาลได้) จึงมีลักษณะ     
ทีแตกต่างไปจากทุนสังคมในแนวคิดของกลุ่มโครงสร้างนิยมโดยสินเชิง ความสําคัญของแนวคิด

ทางศาสนาที บัวพันธ์ พรหมพักพิง ได้กล่าวไว้ มิได้อยู่ทีอรรถาธิบายเกียวกับทุนสังคม หากอยู่

ทีว่า แนวคิดทางพุทธศาสนา เป็นรากฐานทีสําคัญสําหรับการนิยาม “การพัฒนา” ขึนมาใหม่ 
สําหรับรูปธรรมทีสะท้อนว่า ทุนทางสังคมทีเกียวข้องกับการใช้หลักการหรือหลักธรรม

ทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม ได้แก่ การจัดตังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใน

จังหวัดตราด ของพระสุบิณ ปณีโต โดยได้นําหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกิตถประโยชน์” ซึงเป็น
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีสอนให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันก่อน เพือเป็นแนวทางใน     

การแก้ไขปัญหาของสังคมทําให้ประชาชนร่วมมือกันตังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพือช่วยเหลือ
เกือกูลซึงกัน โดยใช้ “สัจจะ” เป็นฐานร่วมอันสําคัญของทุกคนทําให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์        

มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างทีดีของการสร้างความมันคงทางด้านเศรษฐกิจ และจิตใจ          

และอีกหนึงรูปธรรมคือ ซะกาต หรือ กองทุนซะกาต ในศาสนาอิสลาม ซึงถือเป็น “สวัสดิการ 

พืนถิน” ทีเกิดจากฐานคิดทางศาสนา เป็นสิงทีผู้ศรัทธาในอิสลาม ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ
ศาสนา เนืองจากเป็นหนึงใน 5 ข้อปฏิบัติทีมุสลิมต้องปฏิบัติตามเงือนไขทีกําหนดไว้อย่าง     

ไม่อาจหลีกเลียงได้ “ซะกาต” จึงถือเป็นการยืนยันการศรัทธาด้วยการปฏิบัติสําหรับมุสลิม      
ทัวโลก มิใช่เพียงชุมชนมุสลิมภาคใต้ของประเทศไทยเท่านัน ซะกาต (ทานบังคับ) แบ่งออกเป็น 

2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ซะกาตอาหาร และซะกาตทรัพย์สิน 1) ซะกาตอาหาร หมายถึง         

การทีมุสลิมทุกคนทังชายและหญิงทีมีชีวิตอยู่ในวันสุดท้ายของเดือนรอมมาฎอน ต้องจ่าย       
ทานบังคับให้แก่มุสลิม โดยใช้อาหารหลักของท้องถินบริจาคตามพิกัดทีถูกกําหนด เพือนําไป

มอบแก่มุสลิมทีมีความเหมาะสมทีจะรับซะกาต โดยซะกาตประเภทนีไม่ต้องรอกําหนดเวลา 
และไม่มีเงือนไขของจํานวนการบริจาค เพราะทุกคนต้องจ่ายเท่ากัน ส่วน 2) ซะกาตทรัพย์สิน 

เป็นซะกาตทีมีการกําหนดเวลา และมีเงือนไขของจํานวน เก็บเฉพาะมุสลิมทีมีทรัพย์สินถึง
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จํานวนทีกําหนด ถ้ามีตํากว่า ไม่ต้องจ่ายซะกาต ได้แก่ โลหะเงินและทองคํา เงินสด            

เงินในบัญชี หุ้น สินค้า ผลผลิตจากการเกษตร และปศุสัตว์ (วรรณวดี พูลพอกสิน, 2551) 
ตัวอย่างของ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และ ซะกาต จึงถือเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึงที

อาศัยฐานของความศรัทธาในศาสนา ความร่วมมือร่วมใจ และไว้วางใจต่อกัน สามารถแก้ไข
ปัญหาสังคมในหลายด้าน ทังในเรืองของความเหลือมลํา และสิทธิของมนุษย์ทีพึงได้รับ  

  จากทีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า ศาสนานันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคม          

เป็นการนิยามการพัฒนาในอีกรูปแบบทีไม่ได้ยึดเพียงแค่ “ทุน” ทีจะนําไปสู่การพัฒนา      
ความเจริญทางเศรษฐกิจ แต่ศาสนาสามารถหยิบยกมาอธิบายความเป็นไปของสังคม และ

สามารถนําหลักธรรม คําสอน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ซึงถือเป็นทุนทางสังคม
ทีพระพุทธเจ้าได้ให้ไว้แก่มนุษย์กว่าหลายพันปีมาแล้ว ซึงทีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในปัจจุบัน   

ก็คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และกองทุนซะกาต และรูปธรรมอืน ๆ ทีไม่ได้นํามากล่าวไว้         

ดังนัน ในทางศาสนาไม่ว่าจะเป็น สถาบันทางศาสนา ความเชือ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒธรรม 
ประเพณี จึงอาจจะเป็นอีกองค์ประกอบของทุนทางสังคมทีไม่ควรมองข้ามในการศึกษา 

 

2.1.2 ทุนทางสังคมในทัศนะปรัชญาโบราณ 

“ปรัชญา” เป็นความพยายามจะแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกียวกับโลกโดยไม่ต้องผ่าน
การอธิบายเชิงศรัทธาและอํานาจทางศาสนาของคนสมัยโบราณ ประเด็นปัญหาทางปรัชญาใน

ระยะแรก ๆ ได้แก่ คําถามว่าโลกถูกสร้างมาจากอะไรและโลกครอบครองอะไรอยู่ อะไรคือ      
แก่นแท้ของโลก สิงทีแท้จริงคืออะไร และเราจะสามารถอธิบายกระบวนการเปลียนแปลงของ

สรรพสิงได้อย่างไร เป็นต้น ซึงล้วนเกียวกับโลกธรรมชาติภายนอกตัวมนุษย์มากกว่าสนใจ      

ในเรืองราวเกียวกับธรรมชาติของตัวมนุษย์เอง กระแสความคิดยุคแรก ๆ น่าจะเป็นปรัชญากรีก
ซึงเกิดขึนเมือประมาณปีที 6-4 ก่อนคริสตกาล นักปรัชญากรีกยุคก่อตัวนี ได้รับการขนานนาม

ว่า นักปรัชญามิเลเชียน หรือ นักปราชญ์ไอโอเนียน ได้แก่ Thales, Anaximander, 
Anaximenes, Pythagoras, Heraclitus, Parmenides, Zeno, Empedocles, Anaxagoras,  

กลุ่มนักคิดโซฟิสต์ (The Sophists) ฯลฯ ซึงเรียกได้ว่าเป็น ปรัชญายุคก่อน Socrates 

ในการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นปรัชญาทีเกียวกับเรือง “ทุนทางสังคม” นัน หากจะ

ค้นหาต้นกําเนิดของทุนทางสังคมในมิติของของปรัชญาตะวันตก ก็คงไม่มีนิยามหรือคําสอนของ
นักปรัชญาท่านใดทีจะเกียวข้องโดยตรงนัก แต่หากจะพยายามค้นหาปรัชญาทีมีความเกียวข้อง

บ้าง ซึงก็อาจจะอนุมานได้ถึงเรืองของ “ความรู้” และ “ความดี” ทีใกล้เคียงกับองค์ประกอบ 

อยู่ในนิยามของทุนทางสังคมทีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านกล่าวถึง ซึงปรัชญากรีกยุคแรกนัน   
เป็นการแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกียวกับโลก หากจะลองอธิบายให้ชัดเจนมากยิงขึน น่าจะ

ปรากฏในช่วง ยุคปรัชญาของ Socrates (ประมาณ 470-399 ปี ก่อนคริสตกาล) Socrates ได้
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เสนอวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงและการตัดสินใจเกียวกับปัญหาเชิงจริยธรรม โดยยืนยัน

หลักการทีว่า ความรู้และการกระทําต้องสอดคล้องกัน คือ เมือเข้าถึงความรู้ความจริงแล้วอย่าง
สมบูรณ์ ก็คือการเข้าถึงความดีอย่างแท้จริง ความรู้กับคุณธรรมจึงเป็นของคู่กัน เมือรู้จริงก็ต้อง

ทําดี ดังอมตะวาทะของ Socrates ทีว่า “Knowledge is Virtue – ความรู้ คือ คุณธรรม”       
Socrates จึงเป็นนักคิดทีเสนอประเด็นการศึกษาเกียวกับมนุษย์ต่างกับยุคก่อนทีสนใจโลก

ธรรมชาติภายนอก นอกจากนี ยังมีแนวความคิดทางจริยธรรมของ Socrates ทีน่าจะเกียวกับ 

“ภูมิปัญญา หรือ ความรู้” และ “ความดี” โดยแนวคิดนีมีหลักการพัฒนาจิต ความรู้ และคุณธรรม 
ถ้าคุณธรรมเป็นเรืองทีเกียวข้องกับการพัฒนาจิตวิญญาณ (Soul) ให้ดีทีสุดแล้ว ความรู้ทีจําเป็น

อันดับแรกคือ อะไรทีจะทําให้จิตวิญญาณดีได้ ดังนันความดีกับความรู้ จึงมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดมาก Socrates จึงบ่งชีว่า “ความรู้ คือ คุณธรรม” เช่นเดียวกับทีจะกล่าวว่า         

ความชัว (Vice) บาป (Evil) เป็นการปราศจากความรู้ ความชัว จึงเป็นความโง่เขลาเบาปัญญา

นันเอง การกระทําชัวเป็นการกระทําทีผิดพลาด เพราะจิตวิญาณเต็มไปด้วยความโง่เขลา      
ไม่รู้จริงคนเราถ้ามีความรู้จริง จะไม่กระทําบาป การกระทําชัว ผิดบาป จึงเป็นความพลังเผลอ   

ทีเป็นผลมาจากความเขลา (Ignorance) มนุษย์แต่ละคน จึงต้องขจัดความโง่เขลาออกไป และ
เสริมสร้างจิตวิญญาณให้มีปัญญาแกร่งกล้าด้วยความรู้แท้ โสกราติสมีลูกศิษย์ คือ Plato 

(ประมาณ 427-347 ปี ก่อนคริสตกาล) เป็นนักปรัชญาทีมีชือเสียงโด่งดัง เพราะงานเขียนที

บันทึกบทสนทนาของ Socrates ไว้หลายเล่ม และในช่วงปี 387 ก่อนคริสตกาล เขาได้ก่อตัง 
“สถาบันอคาเดมี” (The Academy) ทีให้การศึกษาอบรมความรู้ระดับสูง สถาบันแห่งนีได้รับ 

การยกย่องว่าเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของชาวยุโรป สถาบันอคาเดมีเน้น
การศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทีมีการวิจัยเป็นพืนฐานในการแสวงหาความรู้          

Plato ยังได้สร้างหลักจริยศาสตร์ นํามาอธิบายเกียวกับ “ความดี” ว่าเป็นการสร้างปรัชญา

ศีลธรรมทีแตกต่างจากทีพวกโซฟิสต์อ้างว่า “ความดีไม่มีอยู่จริง ความดีเป็นสิงสัมพัทธ์”         
พวกโซฟิสต์ยังมีความเห็นว่า ความดีและศีลธรรม เป็นสิงไม่ใช่ธรรมชาติ (Moral Rules are 

Unnatural) ทีคนต้องเชือฟังเพราะถูกกดดันจากมติมหาชน (The Pressure of Public 
Opinions) โดยทัวไปแล้วไม่มีใครอยากปฏิบัติตามกฎของศีลธรรม แก่นแท้ของความยุติธรรมคือ

อํานาจ อํานาจคือธรรม และถ้าถามคนทุกคนว่า “ชีวิตทีดีคืออะไร” คนทัวไปต้องอยากจะตอบว่า 

ชีวิตทีดีคือชีวิตทีมีแต่ความสนุกเพลิดเพลิน (The Life of Pleasure) Plato ได้โต้แย้งแนวคิด
ประเภทนี ด้วยการกล่าวนําวาทะของ Socrates ทีว่า “ความรู้ คือ คุณธรรม” จากนัน Plato       

ได้วางรากฐานปรัชญาจริยศาสตร์ด้วย “หลักแห่งจิตวิญญาณ” (The Concept of the Soul)  
และทฤษฎีคุณธรรมในฐานะเป็นกิจกรรมตามหน้าที (The Theory of Virtue as Function)     

ซึงประกอบด้วย หลัก 4 ประการ คือ 1) ความรอบคอบ 2) ความกล้าหาญ 3) การรู้จักประมาณ 

และ 4) ความยุติธรรม นอกจากนี ในสมัยคริสต์ศตวรรษที 18 Immanuel Kant                   
(ค.ศ. 1724-1804) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน แม้เป็นนักปรัชญาไม่กีร้อยปีมานีเอง แต่ก็มี
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แนวความคิดเกียวกับความรู้ทีคล้าย ๆ กับ ขงจือ นักปรัชญาชาวจีน (Confucius) (551-479 ปี 

ก่อนคริสตกาล) เมือเกือบ 2,500 ปีทีแล้ว เมือ Kant ได้ทําการคิดใคร่ครวญเกียวกับความรู้ของ
ท่านแล้ว จึงได้สรุปความรู้ของมนุษย์เป็น 4 อย่าง คือ 

 1. ความรู้ทีไม่ต้องเรียนรู้ เช่น ความรู้สึกของมนุษย์ สามารถรู้ทันที โดยไม่ต้องมี
การสอน เช่น หิว กระหาย เจ็บ ปวด ร้อน หนาว ฯลฯ         

 2. ความรู้ทีต้องเรียน ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ เช่น คณิตศาสตร์ ความรู้เช่นนีมาจาก

ศักยภาพในการเรียนอยู่ภายในเรา ซึงเป็นสิงทีให้มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ ไม่ว่าเรียนโดย
รับคําสอนจากคนอืน หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิต  

 3. ความรู้แห่งการวินิจฉัยหรือตัดสิน เป็นความรู้ทีคล้าย ๆ กับขงจือทีพูดเกียวกับ
ศัพท์คําว่า “เหยินต้าว” เป็นความรู้ทีมนุษย์เราสามารถวินิจฉัยในสิงต่าง ๆ ได้ ว่าสิงนีเลว สิงนีดี 

สิงนีถูก สิงนีสะอาด สิงนีสกปรก ฯลฯ  

 4. ความรู้ทีนอกเหนือหรือเกินสติปัญญาของมนุษย์ทีจะรู้ได้ เช่น เรืองเกียวกับ 
พระเจ้า วิญญาณ หรือภูตผี วัฏจักรของมนุษย์ มนุษย์มาจากไหน? ฯลฯ ซึง Kant กล่าวว่าถ้าจะ

ศึกษาความรู้เหล่านีด้วยสติปัญญาของมนุษย์นันเป็นไปไม่ได้ ซึงเป็นแนวความคิดทีฉลาด
เหมือนขงจือ คือไม่ฝืนหรือสร้างความรู้สึกทีตัวเองไม่รู้นันให้ออกมาและถือว่าเป็นความรู้ที

เด็ดขาด เพราะถ้าท่านทําเช่นนัน ต่อมาถ้าคนชีจุดอ่อนของความรู้ทีเขาใช้ศักยภาพในความคิด

สร้างขึนมานันเองแล้ว เขาก็จะกลายเป็นคนโง่เขลาไป ดังทีขงจือตอบคําถามว่า “จือ จือ          
เว๋ย์ จือ, ปู้ จือ เว๋ย์ ปู้ จือ, ซือ จือ แหย่” ซึงความหมายว่า “รู้ก็คือรู้ ไม่รู้ก็คือไม่รู้ แสดงว่ารู้”...   

รู้ว่าอะไร ? รู้ว่าตนเองไม่รู้นันเอง นอกจากนี ปรัชญาขงจือ (Confucianism) ยังได้กล่าวไว้
ใกล้เคียงองค์ประกอบของทุนทางสังคมในเรืองของจริยธรรมทางการเมือง ไว้ว่า นักการเมือง

จะต้องมีคุณธรรม ความกตัญู ความเมตตา คุณงามความดี ความถูกต้อง ความตรงไปตรงมา 

การสนับสนุน และความไว้วางใจจากประชาชน รวมไปถึง ปรัชญาม่อจือ (Mohism) (470-391 ปี 
ก่อนคริสตกาล) ทีได้กล่าวถึง “หลักความรักสากล” (Universal Love) อยู่ในเรืองจริยธรรมของ

นักการเมือง โดยหลักความรักสากล หมายถึง คนทุกคนในโลกควรจะรักบุคคลอืนอย่างเสมอ
หน้ากันทังหมด โดยไม่มีข้อยกเว้นและโดยไม่มีการแบ่งแยก” ซึงผู้ปกครองรัฐต้องทําหน้าทีดูแล

ความประพฤติของประชาชน คอยให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักความรักสากล ยังมีแนวคิดหรือ

ปรัชญาทางการเมืองที เม่งจือ (Mencius) (372-289 ปี ก่อนคริสตกาล)ได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์
โดยธรรมชาติดีมาตังแต่กําเนิด” หมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์นันเป็นธาตุดี ติดตัวมาแต่กําเนิด 

ความรู้สึกทีดีของมนุษย์มีอยู่ 4 ประการ คือ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความละอายในสิงทีผิดและ
ความภาคภูมิใจในสิงทีถูก ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกผิดชอบชัวดี ส่วน ซุนจือ   

(Hsun Tzu) (ราว 312–230 ปี ก่อนคริสตกาล) กล่าวว่า “ธรรมชาติของมนุษย์เลวมาตังแต่

กําเนิด” คือ ธรรมชาติของมนุษย์มีธาตุเลวติดตัวมาตังแต่กําเนิด มีความรู้สึกเห็นแก่ตัว           
มีความอยากกระหาย แสวงหากําไรและความได้เปรียบมาสู่ตัว อิจฉาริษยา เกลียดชังผู้อืน และ
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มนุษย์จะกลายเป็นคนดีได้นัน ก็ด้วยการทีมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมและสามารถแยก

ความสัมพันธ์ ในสังคมได้ เรียกว่า “การกําเนิดของคุณธรรม” 
จากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมในเชิงปรัชญาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปรัชญาเป็น

กระบวนการในการคิดความพยายามหาคําตอบในสิงทีคนในสมัยโบราณไม่เข้าใจ อันจะทําให้
เกิดความรู้ เกิดแนวคิดทีจะสามารถอธิบายสิงนัน ๆ ได้ สําหรับในการทบทวนเรืองทุนทางสังคม 

แม้ปรัชญาจะยังไม่มีการนิยามโดยตรง แต่ก็ทําให้เราได้เห็นองค์ประกอบทีน่าจะเป็นพืนฐาน    

ทีสะท้อนถึงต้นทุนบางอย่างทีจําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึงอาจจะยังไม่สามารถ
เรียกได้ว่าเป็นทุนทางสังคมได้เต็มปากนัก ปรัชญายุคตังแต่ Socrates เป็นต้นมาน่าจะสะท้อน

ให้เราเห็นองค์ประกอบของต้นทุนของสังคมได้ใกล้เคียงทีสุด ซึงได้มีทังนักปรัชญาฝังตะงันตก
และตะวันออกกล่าวถึง องค์ประกอบแรก คือ “ความรู้” โดย Socrates ได้ให้ความสําคัญกับ

ความรู้ ว่าเป็นสิงทีสําคัญ จะทําให้มนุษย์กระทําดีมีคุณธรรม การกระทําชัวเป็นผลมาจาก   

ความไม่รู้ ซึงแนวคิดนีได้รับการสนับสนุนโดย Plato ผู้เป็นศิษย์เช่นกัน และได้ก่อตังสถาบัน  
อคาเดมีเพือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ซึงตรงกับการสรุปของ Kant ทีว่า ความรู้จะต้องเกิดจาก   

การเรียนรู้ วินิจฉัย และตัดสินเอง ซึงคล้ายกับแนวคิด “เหยินต้าว” ทีขงจือกล่าวไว้ องค์ประกอบ     
ทีสอง คือ “ความดี” ซึงนักปรัชญาเห็นว่าคือการมี คุณธรรม จริยธรรม ทีต้องเกิดจากการมี

ความรู้จริงอย่างทีโสกราตีสและเพลโตกล่าวไว้ ขงจือได้กล่าวถึงจริยธรรมทางการเมืองที

นักการเมืองจะต้องมี ในส่วนปรัชญาเม่งจือ ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความรู้สึกทีดีติดตัวมาแต่กําเนิด 
ซึงตรงข้ามกับปรัชญาซุ่นจือ ทีว่าคือ ธรรมชาติของมนุษย์มีธาตุเลวติดตัวมาตังแต่กําเนิด        

มีความรู้สึกเห็นแก่ตัว มีความอยากกระหาย แสวงหากําไรและความได้เปรียบมาสู่ตัว        
อิจฉาริษยา เกลียดชังผู้อืน แต่ก็สามารถกลายเป็นคนดีได้ โดยการอยู่รวมกันเป็นสังคม ซึงจะ

พบว่าหลาย ๆ คําสําคัญ สามารถเป็นองค์ประกอบของทุนทางสังคมโดยจะได้กล่าวในหัวข้อ

ต่อไป องค์ประกอบสุดท้าย คือ “ความรัก” ซึงปรัชญาม่อจือ (Mohism) ได้กล่าวถึงหลัก         
“ความรักสากล” เป็นสิงทีจะทําให้คนเกิดความสัมพันธ์ในสังคม ส่วน Plato ก็ไม่ได้กล่าวถึง

ปรัชญาความรักไว้ชัดเจนนัก แต่เขาได้ตอบคําถามในเชิงปรัชญาทีว่า “ความรักคืออะไร?  
“What is Love?” ซึง Plato ได้เรียบเรียงไว้ในบทสนทนาเล่มหนึงของเขาชือ “Symposium-   

ซิมโพเซียม” ซึงต่อมาในวงการศึกษาวิชาการปรัชญาได้นํามาเป็นต้นแบบในการสนทนาศึกษา

หาคําตอบและความเข้าใจเกียวกับความรัก (วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 2547: 100-
140)  

ดังนัน ในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าองค์ประกอบทัง 3 นันสามารถนํามาเป็นฐาน
ในการนํามาใช้เป็นแนวทางสําหรับทบทวนและศึกษาแนวคิดเรืองทุนทางสังคมได้ต่อไป 

กล่าวคือ “ความรู้” ทีน่าจะรวมถึงภูมิปัญญา “ความดี” ทีเป็นเรืองของคุณธรรมและจริยธรรมอัน

เป็นเรืองค่านิยมของสังคมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกันสังคม อันได้แก่ ความซือสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ ความเอืออาทร มีนําใจ การต่างตอบแทน การช่วยเหลือ เป็นต้น และ “ความรัก”    
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ซึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพืนฐานสําคัญของทุนทางสังคมซึงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบพืนฐานที

สําคัญทีจะนําพาสังคมไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา ดังตารางที 2.1 

 

ตารางที 2.1  สรุปแนวคิดของนักปรัชญาทีสะท้อนองค์ประกอบของทุนทางสังคม 
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ความรู้ √ √ - √ √ -  -  - 

ความดี  √ √ √ - √ √ √ √ 
ความรัก - √ - -  - √ -  - 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554. 

 

2.1.3 ทุนทางสังคมในมุมมองของนักคิดร่วมสมัย 

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นทุนประเภทหนึงทีมาจากความร่วมมือร่วมใจของคน

ทีทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือสถาบันขึน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวตังอยู่บนพืนฐาน
ของความไว้วางใจกัน ความเอืออาทรต่อกัน ความช่วยเหลือเกือกูลกัน ซึงจากการค้นคว้า      

คาดว่า แนวคิดทุนทางสังคมใกล้เคียงกับแนวคิดในยุคทีโลกกําลังเคร่งเครียดกับการเมือง         
การปกครอง อย่างเช่น ในคริสต์ศตวรรษที 17 นักคิดแนวสัญญาประชาคมอย่าง จอห์น ล็อก    

(John Locke) และ ฌอง-ฌัก รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) พยายามขายความคิดทีว่า 

ผู้ปกครองทีดีทีสุดคือผู้ปกครองทีทําตามคํามันสัญญาทีให้ไว้กับราษฎร ซึงถ้าหากไม่ทําก็จะต้อง
ถูกถอดถอนหรือพ้นหน้าทีไป และในแนวคิดนีประชาชนต้องสามารถควบคุมตรวจสอบ

ผู้ปกครองได้โดยตลอด อันเป็นทีมาของระบบการเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองการปกครองที
เรียกว่า Mandatory System คือ คนทีจะไปปกครองประชาชนจะต้องได้รับ “อาณัติ” คือการ

มอบหมายบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบไปจากประชาชนเสียก่อน ด้วยความคิดนี         

จึงพัฒนามาสู่ระบบ “เลือกตัง” ในแนวคิดประชาธิปไตยในยุคทีผ่านมา ซึงผู้ปกครองได้รับ 
“อาณัติ” ซึงก็คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชน นันเอง 

ทุนทางสังคมเริมปรากฏขึนชัดเจนเป็นครังแรกในการอภิปรายของ Hanifan ในหนังสือ 
“Rural School Community Centers” ซึงอธิบายถึงสิงต่าง ๆ ทีสามารถพบเห็นได้ใน

ชีวิตประจําวันของคน เช่น สิงทีเกียวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ทีดี การสร้างมิตรภาพ 
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ความเห็นอกเห็นใจและการติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมระหว่างบุคคลหรือครอบครัวทีทําให้เกิด

หน่วยทางสังคม จากนันจึงได้มีนักวิชาการหลายสาขาเริมให้คํานิยามของคําว่า “ทุนทางสังคม” 
ในมุมมองทีต่างกันไป อย่าง Coleman (1988) ซึงน่าจะเป็นท่านแรก ๆ ทีได้นิยามทุนทางสังคม

โดยใช้เกณฑ์หน้าที (By Function) ไว้ว่า ทุนทางสังคม เป็นความหลากหลายของหน่วยทาง
สังคม ซึงมีองค์ประกอบร่วม 2 ประการ คือ มิติด้านโครงสร้างสังคมและมิติด้านการเอือหรือ

หนุนเสริมให้เกิดการกระทําโดยผู้กระทําทังจากตัวบุคคลและจากองค์กร รวมทังอธิบายถึง

รูปแบบของทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมเหมือนกับทุนในรูปแบบอืน ๆ สามารถสร้างผลิตภาพ 
และสร้างโอกาสในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ทังนี ทุนทางสังคมเหมือนกับทุนกายภาพและ

ทุนมนุษย์ แต่อาจจะไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์และอาจใช้ได้กับงานบางอย่าง และ
ทุนทางสังคมไม่เหมือนกับทุนกายภาพและทุนมนุษย์ กล่าวคือ ทุนทางสังคมจะอยู่ในรูปแบบ

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําด้วยกันเองโดยทุนทางสังคมจับต้องไม่ได้ และไม่ใช่

คุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น การศึกษา ทักษะ เป็นต้น จากนันทุนทางสังคมได้แพร่หลายหลังจาก
มีการถกเถียงกันเรืองประชาสังคมจากแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ทีชือ Putnam และนักวิชาการ

คนอืนทีต้องการอธิบายถึงการนําวิถีชีวิตทีเหมาะสมของสังคมกลับคืนมา โดย Putnam (1993) 
ได้นิยามทุนทางสังคมว่า เป็นลักษณะเด่นขององค์กรทางสังคม เช่น ความไว้วางใจ (Trust) 

บรรทัดฐาน (Norms) และเครือข่าย (Networks) ซึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสังคม 

โดยการส่งเสริม เกือหนุน การร่วมมือในการดําเนินงานซึงกันและกัน อีกทังยังชีให้เห็นถึง
กระบวนการเกิดของทุนทางสังคมนัน เริมจากประชาชนในสังคมมีระบบคิด และค่านิยมทีดี

ร่วมกัน ดังนัน ทุนทางสังคมในรูปเครือข่ายส่งผลให้ 1) เพิมศักยภาพในการทํางานและช่วยลด
ต้นทุนในการทํางานได้มากกว่าการทํางานแบบปัจเจกชน 2) เกิดจารีตประเพณีทีเกียวกับ    

การพึงพาอาศัยกันหรือต่างตอบแทน ทําให้องค์กรชุมชนแข็งแรงและมีพลังมากขึน 3) เกิดความ

ไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่ายทําให้การติดต่อและระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวก
รวดเร็ว และ 4) มีการนําความสําเร็จร่วมกันในอดีตมาใช้ประโยชน์เพือสร้างความร่วมมือ       

ในอนาคต และ Ostrom (1994 อ้างถึงใน พระมหาประสิทธิ ญาณปฺปทีโป, 2549: 35) ได้จําแนก
ทีมาของทุนทางสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายทางสังคม บรรทัดฐาน ความเชือทางสังคม     

และกฎระเบียบ หรือในการศึกษาด้านองค์การ Nahapict and Ghoshal (1998) ได้พิจารณา   

ทุนทางสังคมใน 3 มิติ คือ 1) มิติด้านโครงสร้าง ทีหมายถึง ความผูกพันในเครือข่ายทางสังคม 
องค์ประกอบของเครือข่าย และการจัดการทีเหมาะสม 2) มิติทางด้านความสัมพันธ์ ซึงหมายถึง 

ความไว้วางใจ บรรทัดฐาน ข้อตกลงระหว่างกัน และการเป็นพวกเดียวกัน 3) มิติด้านการรับรู้ 
ซึงรวมถึง การมีรหัส ภาษา และเรืองเล่าร่วมกัน และธนาคารโลก World Bank โดย     

Grootaert (1999) ได้นําแนวคิดทุนทางสังคมไปใช้ในรูปแบบของทุนแบบหนึงทีจําเป็นต่อ    

การพัฒนา โดยพยายามตอบคําถามว่าอะไรเป็นทุนทางสังคมและจะทําอย่างไรเพือทีจะให้   
การพัฒนายังยืนสูงสุดต่อประเทศหรือชุมชน ซึงเป็นแนวคิดทีก่อให้เกิดการสร้างองค์กรทีเป็น
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ประโยชน์ โดยระบุว่าทุนทางสังคม คือ สถาบัน ระบบความสัมพันธ์ และบรรทัดฐานทีช่วย   

หล่อหลอมการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ทังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึงเป็นการเชือมโยง
สังคมเข้าด้วยกัน รวมทังได้กล่าวถึงทุนทางสังคมและนําแนวคิดทุนทางสังคมไปใช้ในรูปของทุน

แบบหนึงทีจําเป็นต่อการพัฒนาโดยพยายามทีจะตอบคําถามว่า อะไรเป็นทุนทางสังคมและ    
จะทําอย่างไรเพือทีจะเกิดการพัฒนาทียังยืนทีสุดต่อประเทศหรือชุมชน ซึงเป็นแนวคิด           

ทีก่อให้เกิดการสร้างองค์กรทีเป็นประโยชน์ หมายถึง การเพิมขึนของความยึดเหนียวกันใน

สังคม สามารถนําไปพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทียังยืนได้ และในช่วงเวลาเดียวกัน        
Bain and Hicks (1998 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 51-53) ได้แบ่งทุนทางสังคมเป็น 

2 ระดับคือระดับมหภาคกับระดับจุลภาคโดย ระดับมหภาค (Macro) จะครอบคลุมบริบทของ
องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ซึงจะเป็นความสัมพันธ์ทีอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเป็นทางการ อาทิ 

รูปแบบของการปกครอง แนวทางปฏิบัติเกียวกับกฎหมาย และระดับของการกระจายอํานาจ  

ซึงเป็นเสมือนสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อระดับจุลภาค และระดับจุลภาค (Micro) ถือเป็น
ศักยภาพของการรวมตัวกันขององค์กรในแนวนอน รวมทังเครือข่ายในการพัฒนา ซึงมีอยู่       

2 ลักษณะ คือ 1) สาระหรือวิธีคิด (Cognitive) ความเข้าใจและการเรียนรู้ในเรืองต่าง ๆ ของ
ประชาชนเป็นสิงทีจับต้องยาก เพราะอยู่ในรูปของการให้คุณค่า (Values) ความเชือ (Beliefs) 

ทัศนคติ (Attitudes) พฤติกรรม (Behavior) และบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) 

โดยเฉพาะอย่างยิงการให้คุณค่า ซึงประกอบด้วยความไว้วางใจ (Trust) ความสามัคคี 
(Solidarity) และการต่างตอบแทน (Reciprocity) คุณค่าเหล่านีถือเป็นค่านิยมร่วมกัน (Share 

Values) ระหว่างสมาชิกในชุมชน และเป็นเงือนไขทีทําให้ชุมชนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพือให้ส่วนรวมมีการเปลียนแปลงทีดีขึน และ 2) โครงสร้าง (Structural)         

จะสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบและระดับการปฏิบัติของสถาบันท้องถินทังทีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการทีสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาชุมชน จึงมักจะเกิดในองค์กรแนวราบและมี
ความเป็นเครือข่าย นอกจากนี Thomas Ford Brown (ม.ป.ป. อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 

2548: 55-56) ได้เสนอว่า ทุนทางสังคมเป็นกระบวนการวิเคราะห์ระบบในการจัดสรรทรัพยากร
ทัวทังเครือข่ายทางสังคม (Allocating Resources) ทีสอดคล้องกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

การยึดติดกับความเป็นตัวตนของปัจเจก (Individual Egos) ภายในเครือข่าย แนวคิดเกียวกับ

ระบบจะมีการวิเคราะห์ทีครอบคลุม 3 มิติ/ระดับ คือ 1) ระดับ Micro พิจารณาถึงการยึดติด
ความเป็นตัวตน ทังในส่วนทีเป็นศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากรทีเกิดจากความเป็นตัวตนใน

ระดับปัจเจกและมีอยู่ในระดับเครือข่ายทางสังคม โดยมุ่งเน้นความเกียวพันระหว่างปัจเจกชนกับ
ผลลัพธ์สุดท้าย (Individual Nodal Outcomes) ภายใต้สังคมทีเป็นอยู่ 2) ระดับ Meso พิจารณา

แนวคิดเกียวกับโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ทีเกิดขึนในเครือข่าย ทังในรูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างการยึดติดกับความเป็นตัวตนทีหลากหลายในเครือข่าย และรูปแบบการไหลเวียนของ
ทรัพยากรในเครือข่ายนัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นพิจารณากระบวนการสร้างเครือข่าย 
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และผลลัพธ์สุดท้ายทีจะเกิดจากการกระจายทรัพยากรและ 3) ระดับ Macro เป็นการศึกษา

แนวคิดของทุนทางสังคมทีแฝงตัวอยู่ในโครงสร้าง โดยพิจารณาจากเครือข่ายเฉพาะแห่งทีมี  
ทุนทางสังคมแฝงตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจ การเมือง และระบบวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของ

สังคม ทีมุ่งเน้นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจระดับมหภาคทีมาจาก
ภายนอก ซึงเป็นเงือนไขผูกมัดกับเครือข่าย โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ในสังคม รวมทังความ

เป็นพลวัตของโครงสร้างการเปลียนแปลง และการเคลือนย้ายเครือข่ายด้วย  

จากทีได้กล่าวมา เป็นการให้คํานิยามโดยนักคิดต่างประเทศ ซึงเป็นความหมายทีเกิด
ก่อนและคาบเกียวกับช่วงเวลาทีแนวคิดเรืองทุนทางสังคมเข้ามาในประเทศไทย และมีการเริม

ให้คํานิยามโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติชาวไทย ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
 

2.1.4 ทุนทางสังคมในประเทศไทย 

  ประมาณกว่าทศวรรษมาแล้วทีแนวคิดทุนสังคมได้ถูกเผยแพร่และเป็นทีรู้จักใน         

วงวิชาการไทย โดยประมาณช่วงปี พ.ศ. 2540 ภายหลังจากทีได้มีการจัดตังสํานักงานกองทุน
เพือสังคม (SIF) โครงการของกองทุนดังกล่าว ได้พยายามและทําให้สังคมไทยหันกลับไปมอง

คุณค่าทีเคยมีอยู่ทีเป็นทุนเดิม แต่อาจมองข้ามไป รวมทังสิงทีมีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีนําใจ 
ความเอืออาทร การช่วยเหลือเกือกูล รวมไปถึงสิงทีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น   

ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชือ และวัฒนธรรมทีมีอยู่ในชุมชน รวมทังสิงทีเป็นศักยภาพใน       

การพัฒนาของชุมชน เช่น ผู้นํา กลุ่ม องค์กรประชาชน เครือข่าย เป็นต้น ซึงการดําเนินการ
ดังกล่าวได้เกิดการฟืนฟูทุนทางสังคมทีมีอยู่และเริมสูญหายให้มีการนํากลับมาประยุกต์ใช้ใน 

การพัฒนาในระดับชุมชน และหลังจากนัน คําว่าทุนทางสังคมในประเทศไทย ก็ได้ถูกนํามาใช้
อย่างต่อเนือง ซึงนักวิชาการและนักปฏิบัติในประเทศไทยหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

อธิบายไว้ บุคคลท่านแรก ๆ คือ ประเวศ วะสี (2541: 27-28) ได้กล่าวไว้ว่า ทุนทางสังคม คือ 

ความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม การมีการศึกษาดี การมีวัฒนธรรม การมีความซือสัตย์สุจริต            
การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการเมืองและระบบ

ราชการทีดี เมือนําเอามารวมกันก็เรียกได้ว่าเป็นการเกิดทุนทางสังคมซึงนําไปสู่การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ และท่านยังได้กล่าวถึง “ภูมิปัญญา” ว่าเป็นทุนทีสําคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนา

ประเทศ และกล่าวว่า “ชาติหรือชุมชนทีดํารงความเป็นชาติหรือชุมชนมาได้ ย่อมต้องมีภูมิ

ปัญญาแห่งชาติ (National Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิน (Local Wisdom) อันผ่าน        
การสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือก และถ่ายทอด เป็นวัฒนธรรมสืบต่อมา การพัฒนาใด ๆ จําต้อง

คํานึงถึงภูมิปัญญาแห่งชาติและภูมิปัญญาท้องถิน หรือไม่การพัฒนานัน ๆ ก็อาจทําให้เสียสมดุล
ในชีวิตและสังคม” (สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ และ โกมาตร จึงเถียรทรัพย์ บรรณาธิการ 2530: 

คํานํา) “หากมีการเรียนรู้และวิเคราะห์ให้ดีจะ พบว่า ชุมชนยังมีทุนอีกมากมาย ทีทําให้ชุมชน

สามารถพัฒนาจนพึงพาตนเองได้ นันคือ ทุนทางสังคม ทีถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือ
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สังคม ประกอบไปด้วย ทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนทีประสานสอดคล้อง

กับสิงแวดล้อม ทุนทางศีลธรรม หมายถึง ความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่น ความเอืออาทร
ต่อกัน ความเชือถือ ความไว้วางใจกัน ความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน นํา 

ป่า อากาศ ไร่นา วัวควาย ทีมีการอนุรักษ์ มีการใช้อย่างยังยืน ทุนทางปัญญา ได้แก่ การเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติและนําเอาความรู้ทีมีอยู่ในชุมชน และความรู้จากภายนอกชุมชน มา

สังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพือให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 

และระหว่างชุมชนกับภายนอกชุมชน เป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้” (เสรี พงศ์พิศ, 2544: 
คํานํา) 

ส่วนท่านอืน ๆ ได้แก่ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2542 อ้างถึงใน สังคม คุณคณากรสกุล, 
2544: 307-308) ได้กล่าวถึง ทุนทางสังคม ว่าหมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน    

ความสามัคคี รวมพลัง มีหน่วยทีจะจัดการ จัดระบบของชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ     

มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ซึงเป็นพืนฐานทีจะทํา
ให้ในชุมชนมีการพัฒนาทีเข้มแข็งและยังยืน ทุนทางสังคมต่างจากทุนทางเศรษฐกิจทีเป็นวัตถุ

หรือตัวเงินทีเป็นรูปธรรม แต่ทุนทางสังคมเป็นนามธรรมหรืออีกนัยหนึง ทุนทางสังคมก็คือ    
จิตวิญญาณของสังคม จิตวิญญาณมีคุณค่า และพลังสําคัญให้แก่บุคคลฉันใด ทุนทางสังคมก็มี

คุณค่าและเป็นพลังแก่ชุมชนและสังคมฉันนัน 

พีระ ลิมลม (2542 อ้างถึงใน สุจิตรา ยางนอก, 2550: 9-10) ได้อธิบายถึง ทุนทางสังคม
ของ Putnam ว่าเป็นลักษณะของ Favor Rank หรือในลักษณะประเพณีลงแขกทีเราคุ้นเคยกัน

ในสังคมไทย ซึงหมายถึงการให้ความช่วยเหลือต่อสมาชิกในสังคม เป็นผลให้ได้รับความ
ช่วยเหลือจากสมาชิกของสังคมนันตอบแทนกลับคืนมาในระยะเวลาทีเหมาะสม ทังนีต้องไม่เป็น

การเฉพาะเจาะจงว่า ต้องช่วยเหลือให้ผู้ใด หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใด หากแต่เป็นกลไก

ของสังคมโดยรวม จากหลักดังกล่าวจึงอธิบายได้ว่า ทุนทางกายภาพและทุนทรัพยากรมนุษย์ 
คือ เครืองมือและการฝึกอบรมทีทําให้คุณภาพส่วนบุคคลดีขึน ทุนทางสังคมจึงเป็นกลไกในการ

สร้างลักษณะเด่นทางสังคม เช่น การสร้างเครือข่าย บรรทัดฐาน และความไว้วางใจทีจะช่วยให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจในผลประโยชน์ร่วมกัน ซึงทุนทางสังคมของ Putnam ประกอบด้วย

ความไว้วางใจ บรรทัดฐาน และเครือข่าย โดยความร่วมมือจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมือได้มี

การเชือมต่อถึงกัน และไว้วางใจซึงกันและกัน หรือทีเรียกว่า ทรัพยากรทางศีลธรรม       
(Moral Resource) ซึงทรัพยากรประเภทนี มีลักษณะพิเศษทียิงใช้ก็ยิงเพิมขึนไม่ได้ลดอย่าง

ทรัพยากรแบบอืน 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543: 286) ได้กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง สถาบันทาง

สังคม และรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมทีมีอยู่ในแต่ละชุมชนชนบททีทําหน้าที จัดระเบียบ

ความสัมพันธ์ ให้ความชอบธรรม แก่แบบแผนของการจัดสรรแลกเปลียนทรัพยากร อันเป็นการ
สร้างความผสมกลมกลืนทางสังคม และลดความขัดแย้งในชุมชน อีกนัยหนึง ทุนทางสังคมคือ



19 

  
 

วิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการองค์กรของ

ประชาชน รวมทังปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาพืนบ้าน  
อมรา พงศาพิชญ์ (2543: 19) ได้กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือความสัมพันธ์ทางสังคมใน

แนวราบและแนวตัง ระหว่างบุคคล สถาบัน/องค์กร ทังในรูปปัจเจก กลุ่มและรูปเครือข่าย 
รวมทังค่านิยม บรรทัดฐานทีสังคมยึดถือ ซึงมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว 

ชุมชน และประชาสังคม  

พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2549: 28) ได้อ้างถึงคําพูดของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ ไว้ว่า  
ทุนทางสังคม คือ วิธีคิดและระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน เช่น การจัดการ

ทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึงเป็นเรืองทีต้องอาศัยการคิด
เชิงซ้อน และเกียวข้องกับเรืองระบบความรู้ และภูมิปัญญา อีกทังต้องอาศัยกฎเกณฑ์มากํากับ

การใช้ความรู้นัน อาจเป็นรูปของจารีต กฎหมาย หรือเกณฑ์ทางสังคม พร้อมกันนันก็ต้องมี

องค์กรทีเข้ามาทําหน้าทีจัดการเรืองนัน ๆ อานันท์ยังมองว่าทุนทางสังคมในสังคมไทยนันอยู่
ภายใต้หลักการทีสําคัญ 2 ประการ คือ 

  1) หลักการตอบแทนกัน (Reciprocity) ถือเป็นหลักการสร้างพันธะทางสังคมใน
การตอบแทนกัน เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือเพือทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นหลักการทีเน้น

ความเท่าเทียม 

  2) หลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Communality) คือการใช้พืนทีส่วนรวมของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน 

  นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2541: 6) ได้ระบุถึงความหมายของทุนทางสังคม ว่าคือ คุณภาพของ
คน (คุณภาพทีนิยามตามมาตรฐานตะวันตก เช่น มีอนามัยดี มีการศึกษาดี มีสมรรถนะใน       

การผลิต เป็นต้น) โดยทุนทางสังคมของไทยทีสําคัญทีไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ สามารถปรับ

และสนับสนุนความสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติให้มีบทบาทในเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่    
เปิดโอกาสให้การเรียนรู้จัดตัง (Organized) ในหมู่ผู้ปกครองทีอยู่ในละแวกนัน เช่น โรงเรียน 

บ้าน มีการส่งเสริมอนามัยทีดี โดยการดึงเอาความรู้พืนบ้านเกียวกับสุขภาพอนามัยและ       
การรักษาพยาบาลกลับมาทํางานได้อีกครัง 

บัณฑร อ่อนดํา (อ้างถึงใน พรระวี สีเหลืองสวัสดิ, 2545: 63) เห็นว่า ทุนทางสังคม คือ 

ทุนทางวัฒนธรรม หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมคือ วัฒนธรรมทีสามารถเอือให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ศีลธรรม จริยธรรม ความเอือเฟือเผือแผ่ สํานึกส่วนรวม และความ

เป็นชุมชน 
เอนก นาคบุตร (2545: 16-19) อธิบายถึงทุนทางสังคมว่าหมายความรวมถึง           

ทุนทางสังคมใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) จิตวิญญาณ คือ ระบบคุณค่า สํานึกรักท้องถิน             

ความภาคภูมิใจทีมีต่อถินฐานบ้านเกิด อันเป็นทีอยู่ของบรรพบุรุษ และเป็นความหวัง ทีพึงของ
คนรุ่นหลังในการสืบทอดต่อไป ซึงปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในรูปของระบบคุณค่า แนวคิดผ่าน
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กิจกรรม พิธีกรรม และความภาคภูมิใจ 2) ทุนทางปัญญา อันได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิน            

ทีมีการสืบทอดต่อมาละคิดค้นขึนเอง ทังในด้านการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการ
ทรัพยากร การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ หรือระหว่างชุมชน 

3) ทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนทีมีอยู่ในตัวมนุษย์ คือ ทักษะ ความสามารถ  
ความรักพวกพ้อง รักเพือน บุคคลเหล่านีได้แก่ ผู้นําทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคคล

สําคัญ ผู้อาวุโส อาสาสมัคร เป็นต้น 4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนทางสังคมทีใช้แล้วมี

วันหมด โดยเป็นทุนทีสําคัญในการดํารงชีวิต การสร้างอาชีพ เป็นฐานเศรษฐกิจ ซึงทุนทาง
สังคมรูปแบบนีจะต้องมีการฟืนฟู และอนุรักษ์ ไปพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ 5) กองทุน       

สาธารณะของชุมชน (Social Fund) เช่น กองทุนฌาปนกิจ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน 
ธนาคารข้าว ธนาคารควาย กองทุนซะกาตของพีน้องมุสลิม เป็นต้น เป็นทุนทางสังคมทีมีระบบ

การจัดการทุนทางเศรษฐกิจทังทีเป็นปัจจัยในการผลิตและปัจจัยในการดํารงชีพ ทุนทางสังคม

ทัง 5 รูปแบบนี ถือได้ว่าเป็นมรดกทีได้รับตกทอดไว้ในสังคมไทยตลอดมา ซึงเป็นพลังสําคัญใน
การขับเคลือนกับชุมชนฐานล่างในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา 

เสรี พงศ์พิศ (2547) ได้ให้ความหมายของศัพท์คําว่า ทุนชุมชน และ ทุนทางสังคม    
ไว้ว่า ทุนชุมชน (Social Capital) เป็นคําทียืมคําว่า “ทุน” มาจากเศรษฐศาสตร์เพือบอกถึงทังสิง

ทีเป็นข้อมูลค่าและคุณค่าทีนับเป็นเงินมิได้ แต่มีความหมายต่อชีวิตของผู้คนเป็นอย่างยิง 

หมายถึงทุนทรัพยากรรวมทังทรัพยากรทีชุมชนก่อให้เกิดหรือผลิตขึน เช่น ปัจจัยสี รวมถึงตัว
เงิน และสินทรัพย์อืน ๆ ความรู้ถูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คนทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม ในขณะที “ทุนทางสังคม” เป็นคําทีมีคนให้ความหมายหลากหลาย หมายถึง สถาบัน 
ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีกําหนดการอยู่รวมกันของผู้คนในสังคม (ธนาคารโลก) หรือ

หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับความไว้ใจกัน ซึงอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม โครงสร้าง

ทางสังคมและสถาบันทางสังคมซึงช่วยให้สมาชิกบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองและของชุมชน 
(Narayan) หรือ ลักษณะขององค์กรทางสังคม เช่น ความไว้ใจกัน ระเบียบกฎเกณฑ์และ

เครือข่ายซึงช่วยให้สังคมมีประสิทธิภาพและทําให้ประสานการดําเนินงานต่าง ๆ ได้ (Putnam) 
หรือ อาจจะกล่าวสัน ๆ ว่า ทุนทางสังคมคือระเบียบ กฎเกณฑ์ วิถีทีร้อยรัดผู้คนให้อยู่รวมกัน

เป็นชุมชน เป็นเครือข่าย เป็นสังคม ทีไว้ใจกันพึงพาอาศัย ช่วยเหลือเกือกูลกัน ด้วยวิธีการและ

รูปแบบทังเก่าและประยุกต์สร้างสรรค์ใหม่ 
สุพรรณี ไชยอําพร (2546: 59-60) ได้ศึกษาความหมายของ “ทุนทางสังคม”          

จากนักวิชาการหลายท่านและสรุปว่า ทุนทางสังคมเน้นทีรูปแบบความสัมพันธ์ทีอยู่ในกลุ่มสังคม
โดยเฉพาะชนบท ตังแต่ครอบครัวขยายไปสู่กลุ่มเพือน กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน   

และสังคม ทีมุ่งมันเพือส่วนรวมร่วมกัน เอืออาทรช่วยเหลือ ร่วมมือกันในการดําเนินการต่าง ๆ 

ในชีวิตและสังคมตน ทังนีได้แบ่งรูปแบบประเภททุนทางสังคมโดยอาศัยระดับ ออกเป็น 5 ระดับ 
คือ 1) ระดับบุคคล จะเน้นในด้านการต่างตอบแทน ความไว้เนือเชือใจ การเชือมโยงในสังคม   
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2) ระดับครอบครัว รูปแบบเน้นเช่นเดียวกับระดับบุคคล แต่สัมพันธ์กันด้วยความไว้เนือเชือใจสูง  

3) ระดับกลุ่ม/องค์กร รูปแบบทางสังคมจะเน้นในรูปแบบร่วมมือจัดการ การมีส่วนร่วม
ปฏิสัมพันธ์กัน 4) ระดับชุมชน รูปแบบจะมีลักษณะเช่นเดียวกับระดับกลุ่มหรืองค์กร แต่ระดับ

ของความสัมพันธภาพจะแน่นแฟ้นหรือเข้มข้นเพียงใดขึนอยู่กับสถานการณ์ทีชุมชนเผชิญและ
สถานการณ์ของชุมชน และ 5) ระดับประเทศ รูปแบบความสัมพันธ์อาจไม่แน่นแฟ้นดังเช่น       

4 ระดับข้างต้น ทีสัมพันธภาพยึดโยงด้วยความเหมือนกัน เช่น เป็นคนไทยด้วยกัน คนภูมิภาค

เดียวกัน ศาสนาเดียวกัน เป็นต้น โดยอาศัย “ทิศทาง” ออกเป็น 2 ทิศทาง คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ในแนวดิงและแนวราบ ในแนวดิงจะต้องลดระดับให้น้อยลง แต่ในระดับแนวราบคือ

ระดับทีถือว่าทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์การ ทุกชุมชน มีความเท่าเทียมกันในการเข้ามาร่วมหรือมี
ส่วนร่วมกันในทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเปลียนแปลงสังคม ชุมชน องค์กร โดยอาศัย          

“ความจําเป็นในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์ทีสําคัญ 4 ประการ 

ได้แก่ 1) เพือตอบสนองจิตใจ เพือความสุขสนุก สังสรรค์บันเทิง 2) เพือแลกเปลียนข้อมูล 
ความรู้ ประสบการณ์ 3) เพือผลทางเศรษฐกิจ เครือข่ายธุรกิจ การตลาด ฯลฯ หรือ 4) เพือเป็น

การเสริมพลังช่วยเหลือกัน 
นอกจากนี สุพรรณี ไชยอําพร (2547: 86) ยังได้สรุปความหมายของทุนทางสังคมไว้ใน

บทความเรือง “ทุนทางสังคม และความมันคงของมนุษย์ ทางเลือกทีรับผิดชอบต่อสังคมของ  

นักบริหารในยุคการเปลียนแปลง” ไว้ว่ามีความเป็นนามธรรมสูง เป็นลักษณะเด่นของสังคมไทย
ประการหนึง ทีเอือต่อการดูแลปกป้องชุมชนไม่ให้เกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีเสือมลง        

และยังเป็นพลังขับเคลือนให้ชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง เกิดการเรียนรู้ต่อ     
การแก้ปัญหาภายในชุมชน และนําไปสู่การพึงตนเองในระยะยาว ทุนทางสังคมประกอบด้วย

ลักษณะเด่น คือ 

1) ความเอือเฟือเกือกูลของคนในสังคม 
2) สมัครสมาน รักใคร่ กลมเกลียวกัน 

3) สังคมมีการเรียนรู้ มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ 
4) คนในสังคมนิยมสร้างความดีแก่ส่วนรวม 

5) สถาบันชุมชน/องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง 

6) มีความสามารถในการพึงตนเองของชุมชน 
7) ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี ยังมีการให้ความหมายและคํานิยามโดยหน่วยงานและองค์กรทีปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนา ดังนี 

เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (2547: 1) ได้ร่วมกันให้นิยามทุนทางสังคมไว้ว่า             

ทุนทางสังคมหรือทุนทางสุขภาพเป็นการรวมกลุ่มคนในชุมชนทีมีความไว้วางใจซึงกันและกัน มีการ
ช่วยเหลือเกือกูลกันในภารกิจใดภารกิจหนึงในของชุมชน ทุนทางสังคมเป็นระบบคุณค่า         
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ระบบความสัมพันธ์ ภูมิปัญญา จารีตประเพณี ระบบทรัพย์สินร่วมของชุมชน และอุดมการณ์      

ความเชือของคนในชุมชน และเครือข่ายทางสังคม ซึงเป็น พืนฐานการเสริมสร้างประชาคมสุขภาพ 
ในทางปฏิบัติแล้วสังคมไทยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่หลากหลาย แฝงฝังในชีวิต         

ตามทีประเวศ วะสี กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นพลังทางสังคม คือการทีคนมารวมกัน เอาความรู้    
มารวมกัน เป็นสิงทีมีพลังแก้ปัญหาวิกฤตสังคม 

สุวรรณี คํามัน และคณะ (2547) ของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หรือ สศช. ได้กําหนดความหมายทุนทางสังคมว่า หมายถึง พลังทีมีอยู่ในสังคมซึงเกิดจาก       
การรวมตัวของกลุ่มคน เพือทีจะอยู่และทํางานร่วมกันบนพืนฐานของความไว้เนือเชือใจ สายใย

ความผูกพันและวัฒนธรรมทีดีงามของสังคมไทย โดยประกอบด้วยทุนทีสําคัญ 3 ทุนได้แก่ 
     1) ทุนมนุษย์ คือ ทุนทัวไปและผู้นําทางสังคม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร 

ฯลฯ มีความไว้เนือเชือใจ มีนําใจและเอืออาทรต่อเพือนมนุษย์มีความเชือในระบบคุณค่า      

และหลักศีลธรรมทีดี เช่น มีคุณธรรม วินัย ความซือสัตย์ จิตสํานึกสาธารณะ ฯลฯ ทีจะทํา
ประโยชน์ต่อสังคม 

     2) ทุนทีเป็นสถาบัน ประกอบด้วยสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทีสําคัญในสังคม เช่น 

สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง ฯลฯ องค์การทีจัดตังขึนมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรชุมชน 
     3) ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผสมผสานกันบนพืนฐานของการไว้เนือเชือใจและระบบความสัมพันธ์ จึงก่อให้เกิดทุนทางสังคม
ทีเกิดจากการสังสม ปรับเปลียน การพัฒนา และการสร้างสรรค์กิจกรรมขึนใหม่ตลอด  

  นอกจากนี สุวรรณี คํามัน และคณะ ยังได้ศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับ     

ทุนทางสังคมทังในเชิงความหมายแคบและความหมายกว้าง โดย 1) แนวคิดตามความหมาย

แคบ (Narrow Concept) เป็นการรวมกลุ่มในแนวราบ (Horizontal Association) ระหว่าง

ประชาชน โดยอาศัยเครือข่ายทางสังคม (Social Networks) และบรรทัดฐานร่วมกัน 

(Associated Norms) เพือทีจะบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ซึงมีคุณลักษณะในเชิงองค์กร
ทางสังคมและ/หรือเศรษฐกิจ ดังนัน เครือข่ายทางสังคมและบรรทัดฐานทีมีร่วมกันของกลุ่มคน

ในสังคมทีทําให้เกิดหรือเป็นผลมาจากการร่วมมือหรือการประสานงาน จึงเป็นคุณลักษณะ
สําคัญ ชุมชนทีมีระดับการพัฒนาสูงโดยเปรียบเทียบมักจะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายที

เกิดจากาการมีส่วนร่วม ความเป็นอันหนึงอันเดียวกันของประชาคม และทําให้เกิดบรรทัดฐาน

ร่วมกันจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระหว่างกัน เป็นผลทําให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) 

ในสังคม และ 2) แนวคิดตามความหมายกว้าง (Broader Concept) เป็นการรวมเอากลุ่มใน

แนวตังเข้ามารวมกับกลุ่มในแนวราบ ซึงการรวมกลุ่มในแนวตังจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ใน
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เชิงลําดับชัน และมีความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายอํานาจระหว่างสมาชิกของกลุ่ม จึงเป็น

การรวมเอาความสัมพันธ์ทังในภาคเอกชนและภาครัฐเข้าด้วยกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ทีมีอยู่
อย่างหลากหลาย 

จากการนิยามของนักวิชาการและนักปฏิบัติทีได้รวบรวมมาข้างต้น ผู้ศึกษาพอสรุปได้

ว่า ทุนทางสังคม หมายถึง สิงดี ๆ ทีมีอยู่ในตัวคน ในกลุ่ม ในชุมชน และสังคม ทีร้อยรัดผู้คน

ให้อยู่ร่วมกันแบบเป็นเพือน พวกพ้อง ประดุจครอบครัว หรือเครือญาติพีน้อง อันนําไปสู่        

การรักในท้องถิน รวมทังร้อยรัดให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับธรรมชาติ  

นอกจากนัน จะเห็นได้ว่า ความเป็นมาของ “ทุนทางสังคม” อย่างเป็นทางการนัน ได้เกิด
ขึนมาประมาณกว่าทศวรรษแล้ว แม้อาจจะมองว่าไม่นานนัก แต่ถ้าจะพิจารณาถึงปรากฏการณ์

ทีสะท้อนถึงทุนทางสังคม เมือศึกษาผ่านวิถีชีวิตและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย 
จะเห็นได้ว่า มีการแสดงความช่วยเหลือเกือกูลกันของผู้คน แสดงความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ

อาทรกันหรือความมีนําใจต่อกันซึงมีมาอย่างยาวนานแล้ว ซึงหากจะพิจารณาจากผลงานของ

วิชาการทีศึกษาเกียวกับ เรืองทุนทางสังคมในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการมาจาก
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดทีเกียวข้องกับหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา หรือ

แม้กระทังแนวพระราชดําริเรือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิงหลังจากทีประเทศไทย
ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ และมีโครงการกองทุนเพือสังคม (SIF) เกิดขึนในสังคมไทย    

คําว่า ทุนทางสังคมก็ได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง สามารถสะท้อนให้เห็นภาพของ            

ทุนทางสังคมไทยทีเคยมีในอดีตอย่างชัดเจน  

   

  2.1.5 รูปแบบและองค์ประกอบของทุนทางสังคม 

สําหรับรูปแบบทุนทางสังคมในประเทศไทย เอนก นาคะบุตร (2545: 16-19) ได้แบ่ง 

ทุนทางสังคมออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่  
  ทุนทางสังคมรูปแบบแรก คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า สํานึกท้องถิน ความภาคภูมิใจที

มีต่อถินฐานบ้านเกิด รวมเรียกว่า Spirit Capital สิงนี ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู้สึกของ
คนทีรักบ้านรักเมือง เสียสละ และการดูแลสืบต่อ ซึงจิตวิญญาณและระบบคุณค่าเหล่านีเป็นสิงที

สังคมไทยมีปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ทังทีเป็นเรืองคุณค่า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจทีอยู่ในจิตใจ

ของผู้คนในแต่ละสังคม 
ทุนทางสังคมรูปแบบทีสอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา ได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา และ        

วิถีชุมชนทีแสดงออกทางปัจจัยสี อาหาร เสือผ้า ยารักษาโรค ทีอยู่อาศัย รวมไปถึงเครืองใช้ 
ของใช้ เครืองไม้เครืองมือต่าง  ๆทีเกียวข้องกับการดําเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นความพอดี             

ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกัน ไม่เอาเปรียบ

ธรรมชาติ (เสกสรร คํามูลดี และคณะ, 2547: 13) นอกจากนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
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ก็ทรงชีทิศทางทีจะกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิน โดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างคนรวยกับคนจน คนกับธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชนอืน เป็นต้น  

  ทุนทางสังคมรูปแบบทีสาม คือ ทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนทีมีอยู่ใน   
ตัวมนุษย์ เช่น ความรักเพือน ความรักศักดิศรีความเป็นคนไทย หรือแม้กระทังผู้นําทาง

ความคิด ผู้นําทางการเกษตร ผู้นําสตรี เยาวชน เหล่านีล้วนเป็นสินทรัพย์ทีไม่มีวันหมดสิน    

ซึงเป็นบุคคลทีความสามารถในระดับหนึงและมีความพร้อมทีจะปรับตัวเข้าสู่ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร เครือข่ายกับเครือข่าย เช่น มีอาสาสมัครเข้ามาทํางาน ช่วยเหลือ แบ่งปัน ขยาย

เครือข่าย   ขยายบทเรียน ยิงกว่านันยังมีทรัพยากรบุคคลทีอยู่ในภาคประชาสังคม ซึงหมายถึง 
ชนชันกลางทีได้รับการศึกษาสมัยใหม่ อยู่ในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค์การพัฒนาเอกชน          

ภาคสือมวลชน คนเหล่านีเป็นจึงมีความสําคัญในฐานะผู้เชือมวัฒนธรรมเมืองและท้องถิน     

เข้าด้วยกัน 
ทุนทางสังคมรูปแบบทีสี คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึงได้แก่ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพทีมีอยู่มากมาย เพียงแต่เรามองข้ามหรือมองด้วยสายตาของเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ 
ทําให้หญ้าเป็นเป็นวัชพืชไปหมด ทัง ๆ ทีหญ้าต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นยาอายุวัฒนะ ขับปัสสาวะ   

ลดความอ้วน รักษานิว อย่างหญ้า แห้วหนู หญ้าคา หญ้าแพรก หญ้าหนวดแมว และสมุนไพร

อีกนับร้อยทีอยู่หลังบ้าน รอบบ้าน ในสวน ในป่า และพืชพรรณสิงมีชีวิตต่าง ๆ แร่ธาตุ        
และผลผลิตของธรรมชาติ ดิน นําป่า เขา ล้วนเป็นทุนทีสําคัญ หากชุมชนค้นพบคุณค่าของ    

สิงเหล่านี มูลค่าก็ตามมาและไม่จักหมด เพราะใช้เป็น จัดการเป็น 
ทุนในรูปแบบสุดท้าย ในทุกสังคมชนบทจะมีการจัดการกองทุนสาธารณะของชุมชน    

ทีเรียกว่า Social Fund หรือ ทุนโภคทรัพย์ คือทุนทีชุมชนได้ร่วมกันสร้าง ร่วมกันผลิตสะสม  

มาจากบรรพบุรุษ เรือกสวนไร่นา สิงปลูกสร้าง เงินทีสะสม กิจกรรม โครงการต่างๆทีทําร่วมกัน
ล้วนเป็นทุนของชุมชนอยู่ตลอดมาไม่ว่าจะเป็น กองทุนฌาปนกิจ ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์ 

ธนาคารกระบือ เป็นต้น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจทีเป็นทังปัจจัยการผลิตและปัจจัย        
การดํารงชีวิตนีมีอยู่ในทุกชุมชน ทุกศาสนา ส่งผลให้เกิดกฎเกณฑ์ทีร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกัน 

เป็นพีเป็นน้องไว้ใจกัน ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี ทีทําให้คน   

ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทําเดินทางไปทางเดียวกัน (เสกสรร คํามูลดี และคณะ, 2547: 13) 
 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) กล่าวถึงนัยของทุนทางสังคมว่า “เป็นภาวะทีจิตได้รับ       

การยกระดับให้สูงขึน จนเกิดการรับรู้และระบบคิดทีเอือต่อการเกิดระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ทีมุ่งช่วยเหลือเกือกูลกัน เอืออาทรต่อกัน มีความเชือมันศรัทธาต่อกัน อันจะนําไปสู่ชีวิตทีดี       

มีความสุข ความเข้มแข็งมันคงของสังคม โดยกระบวนการดังกล่าว จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม

และเงือนไขทีเหมาะสม” องค์ประกอบของทุนทางสังคม คือ จิต (Mind and Spirit)             
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กาย (Body, Behavior and Action) และสภาพแวดล้อมและเงือนไขทีเหมาะสม (Environment 

and Conditions) ดังภาพที 2.1  
 

 
ภาพที 2.1 ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม 

แหล่งทีมา : วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548. 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ได้กล่าวถึง 

รูปแบบทุนทางสังคมหรือการเข้ามามีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชิง

โครงสร้าง (Structure) หมายถึง บทบาทของเครือข่ายทางสังคมทีส่งเสริม/สนับสนุนโดย     

กฎ ระเบียบ และจารีตทีขจัดปัญหา Collective Actions ในสังคมจากการให้/แบ่งปันข้อมูล

ข่าวสาร ทุนทางสังคมในรูปแบบนีจึงมีลักษณะทีเป็นวัตถุวิสัย (Objective) และสามารถสังเกต

การเกิดขึนหรือลดลงได้อย่างชัดเจน และ 2) รูปแบบเชิงวิธีการคิด (Cognitive) หมายถึง 

บรรทัดฐาน (Norms) คุณค่า (Value) ความไว้วางใจ (Trust) ทัศนคติ (Attitudes) และความเชือ 

(Belief) ซึงมักเป็นสิงทีจับต้องยากและไม่เป็นตัวตน (Non-Material) และมีลักษณะเป็นอัตตวิสัย 
(Subjective) ทําให้การสังเกตและวัดการมีอยู่หรือเสือมสลายได้ยาก นอกจากนี ยังได้สรุป

ความหมายและองค์ประกอบของทุนทางสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ดังนี 
“ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทํา บนฐานของความไว้

เนือเชือใจ สายใยผูกพันและวัฒนธรรมทีดีงามของสังคมไทย ผ่านระบบ
ความสัมพันธ์ทีมีกีสะสมในลักษณะเครือข่ายขององค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน 
สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึงจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม” 

จิตทีถูกยกระดับ 

(การรับรู้และระบบคิด) 
อาการของจิตทีถูกยกระดับ 

ทุนทางสังคม พฤติกรรมการช่วยเหลือ

เกือกูลผู้อืน 

สภาพแวดล้อมและเงือนไขทางครอบครัว 
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ซึงตรงกับ สํานักงานสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) ทีได้ให้

องค์ประกอบหลักของทุนทางสังคม ไว้ 4 องค์ประกอบ ทีมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงให้
เกิดเป็นทุนทางสังคม ดังนี 

1) คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ทีต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติทัง

ด้านสุขภาพทีมุ่งให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจให้เป็นคนทีมีจิตใจดี 

มีนําใจ เอืออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินัย ซือสัตย์ มีความเสียสละ มีจิตสํานึก

สาธารณะ มีความรักชาติ ฯลฯ และด้านสติปัญญาเพือให้มีศักยภาพและความพร้อมทีจะ

ปรับตัวให้เท่าทันการเปลียนแปลง มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพทีสนับสนุนการเพิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมือมารวมตัวร่วมคิดร่วมทําในกิจกรรมต่าง ๆ    
นําความรู้ทีตนเองมีอยู่มาแลกเปลียน ก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก่อให้เกิด

ประโยชน์ได้กว้างขวางยิงขึน 

2) สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนใน

ชุมชนและสังคม ทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบัน

ครอบครัว เป็นสถาบันพืนฐานในสังคมทีหล่อหลอมคนตังแต่แรกเกิด เป็นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดีงาม รวมทังจิตสํานึกรู้จักผิดชอบชัวดี รู้จักทําประโยชน์เพือ
ส่วนรวม สถาบันศาสนา เป็นทียึดเหนียวจิตใจของคนในสังคมกล่อมเกลาจิตใจให้ตังมันอยู่ใน

คุณงามความดี สถาบันศาสนาทีเข้มแข็งจะสร้างศรัทธาให้แก่คนในสังคมและเสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข สถาบันการเมืองการปกครอง ทําหน้าทีกํากับ ดูแลให้สังคมอยู่ในระเบียบ

แบบแผนและให้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกําหนดร่วมกัน สถาบันการศึกษา        

เป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะ
เด็กและเยาชน สถาบันภาคธุรกิจเอกชน ซึงมีความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

ทรัพยากรและเครือข่าย เมือประกอบกับการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจหรือมี     
การดําเนินธุรกิจทีมีกิจกรรมทีสร้างสรรค์สังคมแล้วก็จะเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศ

ได้อย่างมหาศาล สถาบันสือ เป็นสถาบันทีสามารถชีนําและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม           

ค่านิยมของคนในสังคมในวงกว้าง  

3) วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตทีสืบทอดกันมายาวนานและเป็นทียอมรับในสังคม

นัน ๆ ซึงมีความหลากหลายในแต่ละพืนที เป็นในรูปของความเชือ ความศรัทธา จารีตประเพณี

ทีดีงาม ค่านิยม ความเป็นไทยนอกจากนียังมีวัฒนธรรมทีเป็นในรูปของแหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง    

เกิดความหวงแหนภูมิใจทีจะรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดเพือประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
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4) องค์ความรู้ ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถินและความรู้ทีเกิดขึนใหม่     

โดย ภูมิปัญญาท้องถินเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดําเนินชีวิตของชาวบ้านทีสืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกําหนดคุณค่าและจริยธรรมทีมีการสังสมสืบทอดกัน
มายาวนานจากคนรุ่นหนึงสู่อีกรุ่นหนึง จากอดีตถึงปัจจุบัน ทําให้เกิดความหลากหลายของ

ความรู้ทีนํามาใช้ประโยชน์ได้ และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติได้อย่าง

เกือกูลกัน ความรู้ทีเกิดขึนใหม่ทีนํามาใช้ในทางปฏิบัติได้มีความหลากหลายปรับเปลียนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพือตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของ

ชุมชนได้ เช่น ความต้องการของตลาด และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างเหมาะสม 

เป็นต้น  
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) ได้แบ่งเป็นองค์ประกอบของทุนทางสังคม โดยการมองใน

เชิงโครงสร้างและหน้าทีซึงแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมหภาค ได้แก่แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
กฎหมาย รูปแบบการปกครอง ระดับการปกครอง ระบบความเชือและความเชือทีสอดคล้องกับ

กฎหมาย ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายและระดับการกระจายอํานาจ   

และ ระดับจุลภาค ได้แก่ สาระหรือวิธีคิด ความเข้าใจและการเรียนรู้ ค่านิยม (ความไว้วางใจ 
ความสามัคคีและการต่างตอบแทน) บรรทัดฐานทางสังคม พฤติกรรม ทัศนคติและความเชือ 

และการมอบในเชิงบูรณาการหรือผลลัพธ์ ทีมองว่าทุนทางสังคมประกอบด้วยหลักธรรมทาง

ศาสนา สํานึกในท้องถิน ภูมิปัญญาท้องถิน ทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบุคคล ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนและความเอืออาทร 

จากการให้นิยามของแนวคิดทุนทางสังคมทังในมุมมองของนักคิดร่วมสมัยซึงส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างประเทศ และในมุมมองของนักวิชาการและนักปฏิบัติในประเทศไทยนัน ผู้ศึกษาได้

พยายามสรุปองค์ประกอบของทุนทางสังคมจากคําสําคัญทีทังสองกลุ่มได้ให้นิยามและข้อสรุปไว้ 

ซึงจากการสรุปจะเห็นได้ว่า คําสําคัญทีทังสองกลุ่มต่างกล่าวถึงและค่อนข้างถีมีอยู่ 3 คํา ได้แก่ 
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) บรรทัดฐานทางสังคม (Norm) ความไว้วางใจ (Trust) 

ส่วนคําอืน ๆ ทีกลุ่มนักคิดต่างประเทศมีกล่าวถึงบ้าง แต่นักวิชาการและนักปฏิบัติในประเทศ
ไทยกล่าวถึงกันมากซึงมีความเป็นไปได้ว่าเกียวข้องกับบริบทของสังคมไทยมากกว่า ได้แก่ 

ความเห็นอกเห็นใจ เอืออาทร การต่างตอบแทน ช่วยเหลือกัน ความรู้และภูมิปัญญา วัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชือทางสังคม ศีลธรรมและจริยธรรม การเป็นพวกเดียวกัน รักพวกพ้อง 
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสมรรถนะของคน ผู้นํา เป็นต้น 

แต่หากลองเชือมโยงแนวคิดมาตังแต่ยุคปรัชญาโบราณ นักคิดร่วมสมัย มาจนถึงยุคของ
นักคิดและนักปฏิบัติในปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงได้พยายามค้นหาองค์ประกอบของทุนทางสังคมจาก

คําสําคัญและข้อสรุปทังหลายทีได้ถูกกล่าวถึงเพือจะได้นํามาเป็นขอบเขตในการศึกษาถึงสถานะ

และการจัดการทุนทางสังคม อันเป็นทุนทีมีอยู่ในชุมชนบ้านบางไพร รวมทังในฐานะทีเป็น
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เสมือนปัจจัยนําเข้า (Input) ในกระบวนการจัดการทุนทางสังคม ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

โดยได้นําเอาองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบทีได้จากยุคปรัชญาโบราณมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
หมวดองค์ประกอบ 12 องค์ประกอบทีได้จากนักคิดร่วมสมัย มาจนถึงยุคของนักคิดและ       

นักปฏิบัติในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ 3 มิติ ดังนี (ดูตารางที 2.2) 

1) มิติของความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้ ภูมิปัญญาหรือพืนความรู้

ความสามารถของบุคคลทีสังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์     

รวมไปถึง สมรรถนะของคนและผู้นํา ซึงแสดงถึงความรู้ ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที

จําเป็นในการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

2) มิติของความดี ประกอบไปด้วย บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง      

แบบแผนสําหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ แบบพฤติกรรมกฎเกณฑ์ หรือคตินิยมทีสังคม

กําหนดไว้เป็น มาตรฐานในการประพฤติปฎิบัติทีสังคมยอมรับว่าดีและถูกต้อง สถาบันทาง

สังคม ในราชบัณฑิตยสถาน (2524: 190-191) ได้ให้ความหมายไว้ 2 ความหมายดังนี 

ความหมายแรก หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมทีตังขึนและปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นทียอมรับ
กันในสังคม เช่น ประเพณีต่าง ๆ ก็ถือว่ามีลักษณะเป็นสถาบัน ในวิชาสังคมวิทยา จัดสถาบัน

ต่าง ๆ เป็นประเภทใหญ่ ๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันนันทนาการ และสถาบันสือมวลชน ส่วนความหมายที
สองหมายถึง องค์การสาธารณะหรือกึงสาธารณะทีตังขึนหรือได้รับมอบอํานาจให้ทํางานตาม

วัตถุประสงค์ทีเป็นทียอมรับกันในสังคม เช่น วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สถานทีเลียงเด็กกําพร้า 

โรงพยาบาล และโรงทาน ฯลฯ ความเห็นอกเห็นใจ การต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือ

กัน ซึงเป็นองค์ประกอบหนึงของทุนทางสังคมทีขาดไม่ได้ วัฒนธรรม และประเพณี         

โดย วัฒนธรรม หมายถึง สิงทีทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ ส่วนคําว่า ประเพณี 

หมายถึง สิงทีนิยมถือปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 
ซึงขนบธรรมเนียม ประเพณีมี 3 อย่าง คือ จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียม

ประเพณี ซึงจารีตประเพณีเป็นประเพณีเกียวกับศีลธรรมและสวัสดิภาพของสังคมส่วนรวม      

มีการบังคับให้กระทํา ถ้าไม่ทําก็ถือว่าผิดหรือชัวต้องมีการลงโทษ ศีลธรรม จริยธรรม 

หมายถึง ความประพฤติทีดีทีชอบและธรรมทีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ความเชือทางสังคม 

กล่าวถึงความเชือไว้ใน ศรัทธา ซึงหมายถึง ความเชือ ความเลือมใส โดยความเชือก็เป็นส่วน

หนึงทีทําให้เกิดศาสนา ความเชือทางศาสนาคือ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักการ    

และคําสังสอนของศาสนานัน ๆ เพือหวังความสุขแก่ตน ความเชือเป็นพืนฐานให้เกิดการกระทํา

ต่าง ๆ ทังด้านดีและด้านร้าย ส่วน ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทีเป็นได้ทังต้นทุน

และทุนทางสังคมในทีนีหมายถึง การใช้ทรัพยากรร่วมกันของชุมชนทีมีความเป็นธรรม        

และสังคมยอมรับ 
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3) มิติของความรัก ประกอบไปด้วย เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ชุดของ

ความเกียวพัน (Knit) และผูกพัน (Ties) ระหว่างกันของบุคคล ซึงประกอบกันขึนเป็น ครอบครัว 

เพือน และคนรู้จักกัน การเกียวพันระหว่างกันของคนในสังคม บุคคลทีมีคนรู้จักมากหรือ        
มีความสัมพันธ์กับคนจํานวนมากแสดงว่าบุคคลนันมี เครือข่ายของความเกียวพันมาก   

(Density Knit) ซึงกันข้ามกับบุคคลทีรู้จักกับคนอืน ๆ น้อย แสดงว่าบุคคลนันมี เครือข่ายของ
ความเกียวพันน้อย (Loosely Knit) ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนันบางครังคนทีมีเพือนมาก

อาจมีความผูกพันกับเพือน ๆ อย่างผิวเผิน (Weak Ties) แต่บางคนอาจจะมีเพือนน้อยแต่มี

ความผูกพันกับเพือนอย่างมันคง (Strong Ties) ก็เป็นได้ ความไว้วางใจ ใน NECTEC's 

Lexitron Dictionary ได้แปลคํานีว่า ความเชือใจ ความไว้เนือเชือใจ ความไว้วางใจ ซึงคํา 

“ความไว้วางใจ” นีตรงข้ามกับคําว่า ความระแวง หรือความแคลงใจ หรือความระแวงสงสัย    

โดยความไว้วางใจนัน เป็นพืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคน ๆ นันกับบุคคลอืน ๆ ให้ออกมา

ในรูปของสัมพันธภาพทีดีต่อกัน การเป็นพวกเดียวกัน รักพวกพ้อง เป็นรูปแบบหนึงของ

ความรักทีทําให้คนอยู่เป็นกลุ่มหมู่ญาติ เพือนฝูง เพือช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิดพลัง              

และความสามัคคี 
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ตารางที 2.2 สรุปองค์ประกอบของมิติทุนทางสังคมทีจะนําไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา 

  

 

                                            นักปรัชญา/ นักคิดร่วมสมัย 

 

 

                    องค์ประกอบ 
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ย์ 
วั
ฒน
ศิริ
ธร
รม
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 (
25
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ดํา
  (
25
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) 

อเ
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ร (
25
45
) 

เส
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ศ์พิ
ศ (
25
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) 

สุพ
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ณี 
ไช
ยอํ
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ร (
25
46
 

เว
ทีส
มัช
ชา
สุข
ภา
พแ
ห่ง
ชา
ติ 

(2
54
7) 

สศ
ช. 
(2
54
7) 
 

ความรู้ ความรู้และภูมิปัญญา          √ √   √  √ √  √  √ √ √ 9 10.2 
สมรรถนะของคนและผู้นํา         √       √  √     3 3.4 

ความดี บรรทัดฐานทางสังคม    √ √ √ √ √     √ √ √ √    √  √ √ 12 13.6 
สถาบันทางสังคม       √  √ √ √  √ √ √   √ √ √  √ 11 12.5 
ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือ
กัน 

          √  √ √  √    √  √  √ √ √ √ 10 11.4 
วัฒนธรรมและประเพณี         √ √ √  √    √     √ 6 6.8 
ศีลธรรมและจริยธรรม           √       √   √  √ 4 4.5 
ความเชือทางสังคม    √   √   √           √  4 4.5 
ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน          √     √   √     3 3.4 

ความรัก เครือข่ายทางสังคม    √ √ √  √ √   √ √  √     √  √ √ 12 13.6 
ความไว้วางใจ √ √ √  √  √   √  √       √ √ √ √ 11 12.5 

การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง          √                        √  √     3 3.4 

รวม 88  100 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.  

 



31 

  
 

  2.1.6 ทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางสังคม 

แนวคิดเรืองทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) เป็นอีกแนวคิดหนึงทีเกียวเนืองกับ
ทุนทางสังคมอย่างแยกกันแทบจะไม่ออก คนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเศรษฐศาสตร์สถาบัน นับรวม

เอาทุนวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึงของทุนทางสังคม  

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2546: 2) ได้กล่าวถึง “ทุนวัฒนธรรม” ในมุมมองของ             
นักเศรษฐศาสตร์ไว้ดังนี ในช่วงแห่งการเปลียนผ่านนี ระบบทุนนิยมโลกจะพัฒนาไปสู่ระบบ     

ทุนนิยมวัฒนธรรม (Cultural Capitalism) โดยทีทุนวัฒนธรรมกลายเป็นทุนหลักของสังคม

เศรษฐกิจโลก เพราะวัฒนธรรมเป็นเรืองของวิถีการดํา เนินชีวิต ตามปกติของมนุษย์สิงทีข้อง
เกียวกับการดํา เนินชีวิตมีทังสินค้า (Good) และบริการ (Service) ทุนวัฒนธรรมจึงมีขาหยังทัง

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ วัฒนธรรมในแต่ละสังคมต่างก็มีรูปแบบของทุนทีแตกต่าง
กันไป โดยแต่ละสังคมจะมุ่งเน้นการใช้วัฒนธรรมสู่การเป็นตลาดทางวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน

ออกไปรังสรรค์ได้ให้แนวคิดในมุมมองเชิงนักเศรษฐศาสตร์ ซึงมองวัฒนธรรมในปัจจุบันว่า      

เป็นทุนทีจะก่อให้เกิดเงินเป็นสิงทีตีค่าและมีราคาในเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินค้าทาง
วัฒนธรรมทีจะขายเป็นสินค้าได้ สิงทีเอือให้เกิดการไหลบ่าทางวัฒนธรรมก็คือ เทคโนโลยีสือสาร

สนเทศทีทําให้วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมเข้าไปมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมอืน เช่น การที
ภาษาอังกฤษเข้าไปแทรกอยู่ในภาษาถินของบางประเทศ การนําเอาวัฒนธรรมญีปุ่นทีกําลังเป็น

ทีนิยมเป็นจุดขายในสังคมไทย เป็นต้น นอกจากนี ยังมีมุมมองต่อการขายสินค้าทางวัฒนธรรม

ว่ามีฐานของความน่าเชือถือเดิมและคุณภาพของบริษัทผู้ขายสินค้าอยู่ด้วย ทําให้วัฒนธรรมการ
บริโภคสินค้าบางอย่างยังคงมีอยู่เช่นเดิม นอกจากนี รังสรรค์และนักเศรษฐศาสตร์บางท่านยัง

มองว่า ทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรมก็คือสิงเดียวกัน เพียงแต่เป็นศัพท์ทีใช้ต่างกันเท่านัน  
ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2540) ซึงเป็นนักรัฐศาสตร์ ถือว่า วัฒนธรรมคือ ทุน โดยมองต่าง

จากแนวเศรษฐศาสตร์ โดยได้มองในแนววัฒนธรรมนิยม โดยเฉพาะอย่างยิงในสังคมไทย      

ซึงมีวัฒนธรรมเป็นจุดเด่น การมีวัฒนธรรมทีสังสมมานานนีถือว่าเป็นทุนทีสําคัญ ซึงจะมี
บทบาทหลักในการสร้างชาติ ทังนีวัฒนธรรมเป็นสิงทีมีอยู่ในสังคมมนุษย์ คือ แบบแผนในการ

ดํารงชีวิต การทีแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมแตกต่างกันก็ย่อมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที
แตกต่างกันด้วยเพราะเหตุนีนักคิดหลายคนจึงให้ความสําคัญกับเรืองทุนวัฒนธรรมเทียบเท่ากับ

ทุนทางสังคม โดยเฉพาะนักมานุษยวิทยาทีศึกษาเรืองวัฒนธรรมเป็นหลัก 

บัณฑร อ่อนดํา (อ้างถึงใน พรระวี สีเหลืองสวัสดิ, 2545: 63) ซึงได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
ก่อนหน้านี ทีเห็นว่า ทุนทางสังคม ก็คือ ทุนทางวัฒนธรรม หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคม 

คือ วัฒนธรรมทีสามารถเอือให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ศีลธรรม จริยธรรม    
ความเอือเฟือเผือแผ่ สํานึกส่วนรวม และความเป็นชุมชน ความคิดทีว่าทุนทางสังคมก็คือ      

ทุนทางวัฒนธรรมของบัณฑรนันมีลักษณะคล้ายกับแนวคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ทีเห็นว่า 

ทุนทางสังคมก็คือ ทุนทีสังคมมีอยู่ก็คือ “วัฒนธรรม” ซึงเป็นแนวคิดของนักคิดทีทํางานพัฒนา   
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ทีเน้นการพัฒนาจากฐานรากของวัฒนธรรมชุมชน โดยเห็นว่าการพัฒนาจากรากฐาน         

ทางวัฒนธรรมจะนําไปสู่การพัฒนาในด้านอืน ๆ เช่น การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจทีมี        
ความมันคงตามมา แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ มองว่า ทุนวัฒนธรรมคือเครืองมือของ

กลุ่มอํานาจในสังคมทีจะดํารงไว้ซึงสถานภาพและอํานาจทางสังคมทีปรากฏอยู่               
(อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 7) 

เสรี พงศ์พิศ (2547) ได้ให้นิยามศัพท์คําว่า ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าค่านิยม

ของสังคมทีแสดงออกทางจารีตประเพณี วิถีชุมชนทีมีรากฐานจากความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน 
รวมถึงความรู้และภูมิหลังของบุคคล ซึงเป็นทีมาจาก ตระกูล เผ่าพันธุ์ สถานภาพทางสังคม   

(ชนชัน) เช่นนามสกุลของบางคน ตําแหน่ง สถานภาพทางสังคมทีมีดีกรีทางการศึกษาก็ทําให้
คนนันได้รับการยอมรับจากคนทัวไปตังแต่ต้นแล้ว การเป็นฝรังในสายตาคนไทยหลายคนถือว่า

เป็น ทุนทางวัฒนธรรม สตรีไทยจํานวนไม่น้อยอยากแต่งงานกับฝรังคนต่างจังหวัดเข้ามาทํางาน

ในกรุงเทพฯมักจะทํางานทีมีคนบ้านเดียวกันทํางานอยู่ก่อนแล้วอาศัยเป็นทุนเพือให้นายจ้าง
รับเข้าทํางานคนบ้านเดียวกันแนะนําหรือรับรองเช่นคนขับรถแท็กซีมากกว่าครึงหนึงใน

กรุงเทพฯ มาจากร้อยเอ็ดคนจีนไปอยู่ทีไหนก็ช่วยเหลือกันการเป็นคนจีนจึงเป็น                 
ทุนทางวัฒนธรรมทีสําคัญ ความรู้ในเรืองการทําอาหารไทย ความรู้เกียวกับสมุนไพร การนวด

แผนโบราณ งานหัตถกรรมต่าง ๆ เป็นทุนทางวัฒนธรรมทีก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ 

 

ตารางที 2.3 เปรียบเทียบ ทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ และทุนกายภาพ 

 
                   คุณลักษณะ 

   ทุน 
ทีมา ความหมาย ลักษณะ 

ทุนทางสังคม 
(Social Capital) 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล, กลุ่ม, องค์กร 
 

ทุนทีเกิดจากความ 
สัมพันธ์ของคนในสังคม 

นามธรรม 

ทุนวัฒนธรรม 
(Cultural Capital) 
 

วัฒนธรรมในแต่ละสังคม ทุนทีเกิดจากวัฒนธรรม นามธรรม 

ทุนมนุษย์ 
(Human Capital) 
 

ความรู้ทีได้รับ, ทักษะต่าง ๆ,  
สุขภาพทีดี 

ทรัพยากรมนุษย์ทีมี
คุณภาพ/ประสิทธิภาพ 

รูปธรรม 

ทุนทางกายภาพ 
(Physical Capital) 
 

สิงทีจับต้องได้ และมนุษย์ 
สามารถนําผลิตให้เกิดรายได้  
เช่นทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์ ฯลฯ 

สิงทีมนุษย์สร้างขึน รูปธรรม 

 

แหล่งทีมา: ดัดแปลงจาก Elinor Ostrom, 2000: 172-214. (อ้างถึงใน ปินวดี ศรีสุพรรณ,  

                 2547: 24)  
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จากตารางที 2.3 จะเห็นได้ว่า ทุนทัง 4 ชนิด มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะ       

แต่ทุนทางสังคม ก็มักเป็นเรืองทีถูกกล่าวถึงควบคู่กับ ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)  
และทุนประเภทอืน เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ เป็นต้น แต่ “ทุนทางวัฒนธรรม” กลับเป็น

แนวคิดทีได้รับการกล่าวถึงในเมืองไทยก่อนแนวคิดทุนทางสังคม คือ เริมมาตังแต่ปี พ.ศ. 2538         
ซึงเป็นปีก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540) ทีแนวคิดทุนทางสังคมได้รับการกล่าวถึงใน

ประเทศไทย การยกแนวคิดเรืองทุนทางวัฒนธรรมขึนมานัน เนืองจากมีการตระหนักถึง        

ความเหลือมลําแตกต่างของคนในสังคมระหว่างเมืองกับชนบทอย่างมาก อีกทังมีการใช้
ทรัพยากรและการทําลายสภาวะแวดล้อมขึนอย่างมากมายอันเนืองมาจากการพัฒนาประเทศ

ไปสู่ความทันสมัย ซึงทําให้เกิดการสูญเสียทุนทางวัฒนธรรมของสังคม และมีการเรียกร้องให้มี
การคํานึงถึงทุนวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศ (ปินวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 22)  

โดย Bourdieu ถือเป็นนักคิดคนแรกทีเสนอคําว่า “ทุนวัฒนธรรม” ขึนมาควบคู่กับคําว่า 

“ทุนทางสังคม” โดย ใน Collins Dictionary of Sociology ได้อธิบายว่า Bourdieu เป็นผู้นําเสนอ
นิยามเขาอธิบายความหมายของทุนวัฒนธรรมไว้ว่า “ผู้ปกครองชนชันกลางลงทุนทางวัฒนธรรม

ให้ลูกหลานมีความสามารถในการใช้ภาษาและวัฒนธรรม (ทุนวัฒนธรรม) เมือมีทุนทาง
วัฒนธรรมก็ได้เปรียบกลุ่มอืน ทําให้สามารถเข้าสู่อาชีพทีต้องการและมีความชอบธรรมทีจะมี

ส่วนได้ประโยชน์จากทุนเศรษฐกิจมากกว่าผู้อืน ชนชันปกครองสามารถใช้สัญลักษณ์ของ     

ทุนวัฒนธรรมในรูปภาษาและวัฒนธรรมในการครอบงําผู้อืน ชนชันล่างทีไม่มีทุนวัฒนธรรม    
จะถูกตัดโอกาสดี ๆ หลายอย่างไป” (Jary & Jary, 1991 อ้างถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 7)  

  จากการให้นิยามและความเป็นมาของทุนทางวัฒนธรรม พอจะสรุปได้ว่า               
ทุนทางวัฒนธรรม น่าจะหมายถึง แบบแผนหรือวิถีอันดีงามของสังคมทีแสดงออกทางจารีต

ประเพณี อันมีรากฐานจากความรู้ทีสังสมมาแต่ดังเดิม หรือภูมิปัญญาท้องถินอันเป็นความรู้ 

ของคนในสังคม และเกียวเนืองกับทุนทางสังคมอย่างแยกกันแทบไม่ออก ซึงตรงกับ
องค์ประกอบหนึงของทุนทางสังคม ทีได้สรุปไว้ก่อนหน้า ก็คือ “วัฒนธรรม และประเพณี” 

 

  2.1.7 ทุนทางสังคมกับทุนในสังคม 

  จากการให้นิยามทีผ่าน จะเห็นได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นเรืองของความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลทีอยู่บนพืนฐานของความคาดหวังและค่านิยม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีร่วมกัน           

มีความไว้วางใจกัน มีการตอบแทนกัน อย่างไรก็ตาม ทุนทางสังคมในความหมายทีกว้างอาจ
มองครอบคลุมในเรืองต่าง ๆ ทังทีเป็นเรืองของปัจเจกชน กลุ่ม องค์กร ชุมชนและเครือข่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิงการให้ความหมายทุนทางสังคมไปในทิศทางทีเป็นความหมายของชุมชนหรือ
ทุนในสังคม หรือทุนทางสาธารณะ อาทิ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทีเป็น

พลังในการขับเคลือนชุมชน ได้แก่ พลังแห่งปัญญาหรือความรู้ พลังแห่งความสามัคคี เป็นต้น 

ดังนันทุนทางสังคมในแบบกว้างนี จึงมุ่งเน้นทีทรัพยากรหรือทุนประเภทอืนทีมีอยู่ในชุมชน  
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หรือสามารถนําไปเกิดประโยชน์แก่ชุมชน สามารถสร้างพลังให้เกิดแก่ชุมชนหรือทําให้ชุมชน

เข้มแข็งได้ ซึงการมองทุนทางสังคมในมิติดังกล่าวนี ก็น่าจะได้รับประโยชน์และเกิดผลดีแก่
สังคมโดยรวม 

อย่างไรก็ตาม เพือให้เกิดความเข้าใจในประเด็นในการจําแนก “ทุนทางสังคม” และ  
“ทุนในสังคม” จึงต้องมีการอธิบายเกียวกับทุนทางสังคมเพิมเติม (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 

71-73) ดังนี 

1) การทีจะกําหนดทุนประเภทต่าง ๆ อาทิ ทุนทีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ      
ทุนทีเป็นวัฒนธรรม ทุนทีเป็นภูมิปัญญาความรู้ ทุนทีเป็นตัวเงิน วัสดุอุปกรณ์ หรือความ

ช่วยเหลือทางวิชาการทีมาจากภายนอก เป็นทุนทางสังคมนัน อาจเกิดความสับสนขึนได้ 
เนืองจากในบางพืนทีทุนทีกล่าวมานีไม่สามารถเอือประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง อาทิ     

มีทรัพยากรป่าไม้ แต่ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ มีทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความรู้ แต่

ชุมชนมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ในลักษณะเช่นนี จึงก่อให้เกิดความสับสนว่าสิงใดทีเรียกว่า        
ทุนทางสังคมและสิงใดทีไม่ใช่ทุนทางสังคม ดังนัน จึงต้องมีการนิยามศัพท์ขึนมาเพือรองรับกับ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยเพิมคําว่า “ทุนในสังคม” ก็อาจจะทําให้เห็นความชัดเจนว่า          
ทุนทังหลายทังปวงทีเข้าสู่ชุมชน สามารถเอือประโยชน์ต่อชุมชนได้ สมาชิกทุกคนส่วนใหญ่ใน

ชุมชนทีสามารถเข้าถึง หรือสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ก็ถือว่าทุนนันเป็นทุนสาธารณะหรือ

ทุนของสังคม แต่หากไม่ใช่เงือนไขดังกล่าวทุนเหล่านันก็ไม่ใช่ทุนสาธารณะ หรือ ทุนในสังคม 
2) ส่วนคําว่าทุนทางสังคม ก็ให้จํากัดอยู่ในความหมายเฉพาะเหมือนเดิม      

นันก็คือ เป็นความสัมพันธ์ของบุคคลทีเป็นพืนฐานของความไว้วางใจกัน มีการช่วยเหลือเกือกูล
กัน ต่างตอบแทนกัน มีความสามัคคีกัน และจะต้องเป็นความสัมพันธ์ทีสอดคล้องกับหลัก

ศีลธรรมและความดีงามของสังคมมารองรับด้วย เมือเป็นเช่นนี “ทุนทางสังคมจึงเป็น

กระบวนการทีจะก่อให้เกิดทุนทางสาธารณะหรือทุนในสังคม” เพราะความสัมพันธ์ของคนเป็นไป
ด้วยดี คนก็จะสามารถให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันปรับเปลียนเอาทุนต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนได้ อาทิ เปลียนเอาเงินทุนของแต่ละคนมาเป็นทุนกลุ่มออมทรัพย์ทีสามารถ
ให้สมาชิกทีเดือดร้อนกู้ยืมได้ เปลียนเอาความรู้ความสามารถในตัวมนุษย์แต่ละคนมาเป็น

คณะกรรมการชุมชนช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ชุมชนได้ เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตาม เพือให้เกิดความชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมมากขึน Bain and Hicks 
(อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 54) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับทุนทางสังคม ดังภาพที 2.2 

ดังนี   
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ภาพที 2.2 แนวคิดเกียวกับทุนทางสังคม 

แหล่งทีมา: Bain and Hicks, 1998. (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 54.) 

    
  ในระดับมหภาค ทุนทางสังคมจะครอบคลุมบริบทขององค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ            

ซึงจะเป็นความสัมพันธ์ทีอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเป็นทางการ อาทิ รูปแบบของการปกครอง 
แนวทางปฏิบัติเกียวกับกฎหมาย ระบบความคิด ความเชือทีสอดคล้องกับกฎหมาย ระดับของ

การกระจายอํานาจ และระดับการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ในตัวอย่างนี ในระดับ        

จุลภาค 

สาระหรือวิธีคิด ความเข้าใจ 

และการเรียนรู้ (Cognitive) 

- ค่านิยม 

- ความไว้วางใจ 

- ความสามัคคี 

- การต่างตอบแทน 

- บรรทัดฐานทางสังคม 

- พฤติกรรม 

- ทัศนคติ 

- ความเชือ 

โครงสร้าง (Structural) 

-โครงสร้างองค์กรใน 

  แนวราบ 

-กระบวนการตัดสินใจ 

 ของส่วนรวมที

โปร่งใส 

-ความรับผิดชอบต่อ 

  สาธารณะของผู้นํา 

-การปฏิบัติการทีดําเนิน  

 การโดยส่วนร่วมและ 

 ด้วยความรับผิดชอบ 

มหภาค 
ระดับการ

กระจายอํานาจ 
แนวทางปฏิบัติ

เกียวกับกฎหมาย 

ระดับการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการ

กําหนดนโยบาย 

รูปแบบการปกครอง 

ระดับความเชือและความเชือที

สอดคล้องกับกฎหมาย 
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มหภาคจะสมมติให้เป็นเรืองของกฎหมายวิสาหกิจชุมชน นันหมายความว่า เมือรัฐออก

กฎหมายวิสาหกิจชุมชนขึนมา ทําให้เอือต่อการรวมกลุ่ม การระดมทุน รวมทังการสนับสนุนที
กลุ่มจะได้จากภาครัฐมีมากขึน ดังนัน ในกรณีนี ปัจจัยแวดล้อมภายนอกในระดับมหภาค       

อันได้แก่ การมีกฎหมายวิสาหกิจชุมชนขึนมาทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มต่าง ๆ     
ในชุมชนทีจะมีการระดมทุนเพือทําธุรกิจชุมชน  

  ส่วนในระดับจุลภาค ทุนทางสังคมถือเป็นศักยภาพของการรวมตัวขององค์กรใน

แนวนอน รวมทังเครือข่ายในการพัฒนา ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะอันได้แก่          
เรืองเกียวกับสาระ วิถีคิด ความเข้าใจ และการเรียนรู้ในเรืองต่าง ๆ ของประชาชน (Cognitive) 

และเรืองของโครงสร้าง (Structural) สําหรับทุนทางสังคมทีเป็นเรืองเกียวกับสาระหรือวิธีการคิด 
(Cognitive) เป็นเรืองของการให้คุณค่า (Values) ความเชือ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitude) ความ

ไว้วางใจ (Trust) ความสามัคคี (Solidarity) และการต่างตอบแทน (Reciprocity) คุณค่าเหล่านี

ถือว่าเป็นคุณค่าร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน และเป็นเงือนไขทีทําให้ชุมชนสามารถทํางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้ส่วนรวมมีการเปลียนแปลงในทิศทางทีดีขึน ตลอดจน

สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้และเกิดความรู้ความเข้าใจเพียงพอทีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของกลุ่มได้  

  ส่วนทุนทางสังคมทีเป็นเรืองเกียวกับโครงสร้างนัน ถือว่าเป็นองค์ประกอบและระดับการ

ปฏิบัติของสถาบันท้องถิน ทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการทีสามารถตอบสนองต่อการทําให้
ชุมชนเกิดการพัฒนา ทุนทางสังคมในลักษณะดังกล่าวมักเกิดในองค์การแนวราบทีมีความเป็น

เครือข่าย และสิงทีมักจะเห็นหรือเกิดขึนตามมาในองค์การแนวราบและเครือข่ายดังกล่าว      
คือ กระบวนการตัดสินใจทีมีความโปร่งใส การมีผู้นําทีรับผิดชอบ และการปฏิบัติโดยผู้คนใน

ชุมชนเอง เพือตอบสนองต่อประโยชน์ของส่วนรวม ดังภาพที 2.3 ดังนี 
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ภาพที 2.3 แนวคิดเกียวกับทุนทางสังคมและทุนในสังคมหรือทุนสาธารณะ 

แหล่งทีมา: Bain and Hicks, 1998. (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 76.) 

 

  2.1.8 กระบวนการทุนทางสังคม 

  วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 83-85) กล่าวไว้ว่า กระบวนการทุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีเป็นกระบวนการ และส่วนทีเป็นปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการ 

2.1.8.1 ส่วนทีเป็นกระบวนการทุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่   

     1) ส่วนทีเป็นระบบคิด จะเป็นส่วนทีมีความเป็นนามธรรมสูง ระบบคิด
ดังกล่าวจะมีทังส่วนทีมีมาตังแต่เดิม ได้แก่ ความเชือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม     

ภูมิปัญญา ทีปัจเจกชน กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนได้สืบทอดมาจากบรรพชนในอดีต 

นอกจากนันระบบคิดอีกส่วนหนึงอาจจะมาจากสิงทีได้เรียนรู้ในปัจจุบัน ซึงก็รวมทังความเชือ 
ศรัทธา ค่านิยม หรือธรรมเนียมปฏิบัติแบบใหม่ สําหรับสาระหลักทีเป็น อยู่ในระดับดังกล่าว 

ได้แก่ ระบบคิดทีเกิดจากค่านิยมทีมีความเอืออาทรต่อกัน มีการต่างตอบแทนกัน                  

มีความไว้ วางใจระหว่างกัน และมีความสามัคคีกัน เป็นต้น 

การรับรู้ การเรียนรู้ของชุมชน (Cognitive) 
- รู้ / เข้าใจกฎหมายวิสาหกิจชุมชน 

- มองเห็นลู่ทางในการตังกลุ่ม / ระดมคน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม 

(Structure) 
- แกนนําเคลือนไหวในการตังกลุ่ม 

- สมาชิกมีการระดมทุน / ทํากิจกรรม 

ทุนของชุมชน 
- เกิดกองทุนชุมชน 

- สวัสดิการชุมชน 

- เกิดกลุ่มทีเข้มแข็ง 

- ฯลฯ 

ระดับมหภาค 

- การมี

กฎหมาย

วิสาหกิจ

ชุมชน 

- การ

สนับสนุน

ทุนทางสังคม 
ระดับจุลภาค 
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     2) ส่วนทีเป็นวิธีการปฏิบัติ จะเป็นส่วนทีมีความสัมพันธ์กับส่วนทีเป็น

ระบบคิด นันหมายความว่า เมือปัจเจก กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนมีระบบคิดเกียวกับ
ค่านิยมในการช่วยเหลือเกือกูลกัน ระบบคิดดังกล่าวจะส่งผลให้สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกันด้วย

ความเอืออาทรและมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน 
     3) ส่วนทีเป็นผลลัพธ์ จะเป็นส่วนทีเกิดจากผลของการทีสมาชิกมีระบบ

คิดและวิธีการปฏิบัติอย่างไร ซึงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของทรัพยากรทีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมหรือเป็นทุนในรูปแบบต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมส่วนรวม อาทิ ทุนที
เป็นตัวเงิน (ทุนในรูปของกองทุนชุมชน) ทุนมนุษย์ (แรงงานทีมีการลงแขกเอาแรงช่วยเหลือกัน) 

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (มีป่าไม้ทีเป็นป่าของชุมชน) ทุนภูมิปัญญา (ความรู้ทีเป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชน) โดยทรัพยากรหรือทุนต่าง ๆ เหล่านีเป็นของชุมชนหรือเป็นของสาธารณะทีสมาชิกใน

ชุมชนสามารถเข้าถึงและมาใช้ประโยชน์ได้ 

2.1.8.2 ส่วนทีเป็นปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการ  

   ได้แก่ ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทีเป็นทังรูปธรรม (เงินจากชุมชนภายนอก เครืองมือ
ทีได้รับความร่วมมือจากภายนอก บุคลากรหรือนักวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม (ความ

ช่วยเหลือทางวิชาการจากภายนอก ข้อมูลข่าสาร ความรู้ต่าง ๆ จากภายนอก) รวมทังผลทีเกิด
จากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิงแวดล้อม และเทคโนโลยีจาก

ภายนอกทีมีผลต่อระบบความคิด และวิธีการปฏิบัติภายในกลุ่ม องค์กร สถาบัน และชุมชน  

 จากทีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการทุนทางสังคม ทังในส่วนทีเป็น
กระบวนการ และส่วนทีเป็นปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการได้ ดังภาพที 2.4  
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ภาพที 2.4 กรอบแนวคิดเกียวกับกระบวนการทุนทางสังคม 

แหล่งทีมา: วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 86. 

 

 

 

ปัจจัยแวดล้อม 

- ระบบเศรษฐกิจ 

- ระบบการเมือง 

- ระบบวัฒนธรรม 

-ระบบสิงแวดล้อม 

 

ระบบคิด 

- ส่วนทีมีมาแต่เดิม (ความเชือ ศรัทธา ค่านิยม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ฯลฯ การเอืออาทรต่อกัน มีการตอบแทนกันมี 

ความไว้วางใจระหว่างกัน และมีความสามัคคี

กัน)  

- ส่วนทีเกิดขึนใหม่ (สิงทีได้เรียนรู้ในปัจจุบัน 

ซึงก็รวมทังความเชือ ศรัทธา ค่านิยม หรือธรรม

เนียมปฏิบัติแบบใหม่ สําหรับสาระหลักที

เป็นอยู่ในระดับดังกล่าว ได้แก่ ระบบคิดทีเกิด

จากค่านิยมทีมีความเอืออาทรต่อกัน มีการต่าง

ตอบแทนกัน มีความไว้วางใจระหว่างกัน และมี

ความสามัคคีกัน 

 

วิธีปฏิบัติ 

- มุ่งช่วยเหลือผู้อืน 

- เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 

- ทํางานด้วยความเสียสละ 

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 

- ทํางานด้วยความโปร่งใส 

- ทํางานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 

- สมาชิกมีความไว้วางใจต่อกันในการทํางาน 

 

ผลลัพธ์ 

- ลดต้นทุน 

- เพิมทุนของชุมชน  

   (ทุกประเภท) 

- เกิดการกระจาย 

  ทรัพยากรทัวถึงทังชุมชน 

-เกิดการระดม 

เกิดพลังทางสังคมในการ

ขับเคลือนชุมชนและการ

แก้ไขปัญหา 
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2.2 แนวคิดเกียวกับกระบวนการขับเคลือน 
 

 กระบวนการขับเคลือนเป็นอีกกลไกลหนึงทีช่วยนําการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามทีได้
วางไว้ ซึงกระบวนการขับเคลือนงานทางด้านสังคมมีหลากหน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชน

ได้นําไปปรับใช้เพือความเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง ซึงสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาดังนี 

 

 2.2.1 ความหมายของกระบวนการขับเคลือน 

  ในราชบัณฑิตยสถาน (2524: 27) ไม่ได้บัญญัติคําว่า “กระบวนการขับเคลือน” ไว้       

มีเพียงความหมายของคําว่า “กระบวนการหรือกรรมวิธี” ซึงให้ความหมายว่า การเปลียนแปลง

ใด ทีผู้สังเกตสามารถเห็นลักษณะหรือแนวทางทีแนบเนียนกันตลอดในเรืองนัน ๆ เช่น กรรมวิธี
ผลิตสิงของต่าง ๆ ซึงต้องทําเป็นขันตอนหรือกระบวนการวิวัฒนาการ เป็นต้น  

ส่วนความหมายของ “กระบวนการ” (Process) ในราชบัณฑิตยสถาน (2542: 45) 
หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติทีค่อย ๆ เปลียนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึง      

เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก กรรมวิธี หรือลําดับการกระทํา ซึงดําเนินต่อเนืองกันไป 

จนสําเร็จลง ณ ระดับหนึง เช่น กระบวนการเคมีเพือผลิตสิงใดสิงหนึง ส่วน “การขับเคลือน” 
หมายถึง การผลักหรือดันให้ไปด้วยแรงดันไอนําหรือกังหัน เป็นต้น  

  เมือนําความหมายของคําว่า “กระบวนการ” และ “การขับเคลือน” มารวมกัน สามารถ
สรุปคํานิยามหรือความหมายได้ว่า “กระบวนการขับเคลือน” หมายถึง การผลักดัน หรือการทํา

ให้เกิดเปลียนแปลงอย่างมีระบบ แบบแผนและดําเนินการอย่างต่อเนืองกันจนไปสู่เป้าหมาย    

ทีกําหนดไว้ 
 

2.2.2 แนวทางของกระบวนการขับเคลือน 

  สําหรับรูปแบบหรือแนวทางทีใช้ในการขับเคลือนงานทางด้านสังคม มีผู้ทีได้
ทําการศึกษาไว้ ดังนี 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549: 141-142) สามารถสรุป กระบวนการทางสังคม             

ทีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในชีวิตประจําวันได้ ดังนี การนิยามสถานการณ์ (Definition of the 
Situation) เป็นการแสดงทัศนคติของคนทีเชือว่าสถานการณ์นัน ๆ เป็นอย่างไร สิงนันก็จะเป็น

เช่นนันจริง ๆ การคิดอย่างเป็นระบบภาพรวม (Systems Thinking) เป็นการคิดระบบใหญ่ 
ประกอบด้วยระบบย่อยอีกหลายอย่าง เพือให้ระบบใหญ่ทํางานได้ผล ระบบเล็กเป็น

องค์ประกอบจะต้องทํางานประสานกันเป็นอย่างดี การคิดในทางบวก (Positive Thinking)       

เป็นการคิดในเรืองต่าง ๆ ในทางบวกหรือในแง่ดี หรือมองในแง่ดีไว้ก่อน จะทําให้จิตใจสบาย     
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ทําอะไรได้ผลดี ทํางานได้มาก การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพราะสังคม

วิทยาและองค์การสังคมต้องมีการวิจัยและพัฒนา เพือประโยชน์ใช้สอย เพือรักษาประสิทธิภาพ
ขององค์กรและตัวเรา ซึงต้องใช้การมีส่วนร่วม จึงกลายเป็น การวิจัยและพัฒนาโดยมีส่วนร่วม  

(PAR – Participatory Action Research) และประการสุดท้าย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 
(Achievement Motivation) เป็นการมุ่งทํางานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เพือ

ก่อให้เกิดพลังในการทํางาน ซึงผู้ใดมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูง จะมีความพยายามมาก มีศรัทธา

แรงกล้า ทํางานได้มาก ความสําเร็จของงานทีเกิดขึนก็จะย้อนกลับมาเป็นพลังหนุนเสริมให้
ทํางานได้มากขึนไปอีก 

  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (อ้างถึงใน จิรวรรณ ภักดีบุตรี, 2546: 17-20) เป็นนักวิชาการอีก
ท่านหนึงทีมีบทบาทสําคัญต่องานพัฒนาในสังคมไทย ได้กล่าวว่า วิธีการทีจะได้มาซึง “สภาพที

ปรารถนา” น่าจะมาจากหลักการ 3 ข้อ ได้แก่ การพึงตนเอง การรวมพลัง และการศึกษาคิดค้น 

และเห็นว่า การเลือกเป้าหมาย วิธีการในการพัฒนาแต่ละแห่งเป็นเรืองของชุมชน ซึงต้อง
ตัดสินใจเอง สิงทีจะเกิดขึนอยู่กับการกระทําของชุมชนนัน ๆ และอนาคตของชุมชนนัน ๆ จะอยู่

ในมือของชุมชนนันเอง ถือเป็นหลักการทางประชาคมหรือประชาสังคม  
  ส่วนหลักการทํางานทีทุกฝ่ายทีเกียวข้องต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีปฏิสัมพันธ์

จากการกระทํา (Interactive Learning Through Action) ซึงคนเป็นตัวละคร (Actors) ทุกฝ่ายที

เกียวข้องเป็นลักษณะของ Stakeholders การทํางานพัฒนาจึงควรมีการปรับเปลียนกระบวน
ทรรศน์ใหม่ เช่น กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) หมายถึง 

กระบวนความคิด และการปฏิบัติทีทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันและไม่มาเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน   
เป็นกระบวนทรรศน์ทีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง จากเบญจภาคี    

ซึงได้แก่ องค์กรประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และนักวิชาการเข้ามาให้ความร่วม

ในกระบวนการพัฒนาเพือเสริมสร้างพลัง แต่ละฝ่ายให้แข็งแกร่ง ทังนี หัวใจสําคัญของการ
พัฒนาทีทําให้ประสบความสําเร็จอยู่ทีการสร้าง การเกิดเป็นชุมชน (Community Building) โดย

การคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ จากการปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึงทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
กันปฏิบัติบนรากฐานของความรักและความเมตตาโดยไม่เป็นปรปักษ์ต่อกัน โดยใช้วิธีการ AIC 

ทีนําคนทีจะทํางานด้วยกันเข้าประชุมเพือปฏิบัติการและดําเนินการ 3 ขัน คือ  

    ขันที 1 A: Appreciation คือ การทําให้ทุกคนยอมรับและชืนชมผู้อืน           
โดยไม่รู้สึกหรือแสดงการต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการขันนี ทุกคนมีโอกาส

แสดงออกอย่างทัดเทียมกัน จนเกิดเป็นพลังร่วมระหว่างกันและกัน กระบวนการนีได้ใช้และ
ก่อให้เกิดจินตนาการ (Imagination) ช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์ (Vision) จนเกิดเป็นอุดมการณ์ร่วม 

(Shared Ideal) อันเป็นสิงทีปรารถนาสูงสุดร่วมกัน 

    ขันที 2 I: Influence คือ การใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ของแต่ละคนมาช่วยกัน
กําหนดวิธีการหรือยุทธศาสตร์ (Strategy) ทีจะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม หรืออุดมการณ์ร่วมกัน 
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    ขันที 3 C: Control คือ การนําวิธีการทีสําคัญมากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) อย่างละเอียด ซึงรายละเอียดต่าง ๆ ทีกลุ่มเห็น สมาชิกภายในกลุ่มจะเลือกว่า จะ
รับผิดชอบขันตอนใด เป็นการกําหนด ข้อผูกพัน (Commitment) ให้ตนเองเพือควบคุม 

(Control) ให้เกิดการกระทําทีจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรืออุดมการณ์ร่วมกัน 
  นอกจากนียังมีแนวคิดทีสําคัญต่อกระบวนการขับเคลือนทางสังคม ได้แก่ “แนวคิด

สามเหลียมเขยือนภูเขา” โดยประเวศ วะสี ได้ให้หลักการ “สามเหลียมเขยือนภูเขา” เป็นการ

เปลียนแปลงสิงทียากจะต้องดําเนินการ 3 เรืองไปพร้อม ๆ กัน คือ การสร้างความรู้ การนํา
ความรู้ไปเคลือนไหวสังคม และเชือมโยงความรู้และการเคลือนไหวสังคม กับการดําเนินการทาง

การเมืองเพือเคลือนไหวในเชิงระบบ เชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสร้าง             
ในสามเหลียมเขยือนภูเขานัน มุมบนสุด ซึงสําคัญทีสุดและเป็นพลังหลัก แต่ดําเนินการยากทีสุด 

คือ การสร้างความรู้ สังคมไทยจะต้องพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้ 

เพือเป็นพลังในการขับเคลือนการเปลียนแปลง และการเปลียนแปลงในระดับกระบวนทรรศน์ 
(Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทังสังคม สังคมไทยจึงจะอยู่รอดได้จากสภาพบีบ

คันรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง สภาพบีบคันจากกระแสโลกาภิวัตน์  
  “สามเหลียมเขยือนภูเขา” หมายถึง 3 องค์ประกอบ ดังนี 

1) การสร้างความรู้จริง ๆ ในเรืองนัน ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทางปัญญา       

ต้องมีการวิจัย สร้างความรู้ในลักษณะทีจะนําไปแก้ไขปัญหาได้ เหลียมทางปัญญา ความรู้ 
(Wisdom) ได้แก่ ความรู้จริงในเรืองทีจะแก้ไข ถือเป็นเหลียมเบืองแรกทีสําคัญทีสุด 

2) การเคลือนไหวทางสังคม หรือ พลังสังคม พลังแผ่นดิน เป็นพลังอํานาจเกิด
จากการรวมตัวร่วมคิด ร่วมทําของคนไทยในทุกพืนทีในทุกองค์กรทําเป็นประชาสังคม โดยจะมี

พลัง 3 ประการมาผนวก คือ (1) พลังธรรมะ หรือพลังทางจิตวิญญาณ (2) พลังแห่งการเรียนรู้ 

(3) พลังแห่งการจัดการจะเกิดเป็นพลังพลังแผ่นดินสังคมไทยจะเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาได้ทุก
ชนิด สังคมต้องเคลือนด้วยความรู้จึงจะมีพลังนําไปสู่การแก้ไขปัญหายาก ๆ ได้แก่ การมีส่วน

ร่วม การร่วมแรงร่วมใจในการเปลียนแปลงแก้ไขปัญหาแบบล่างสู่บน (Bottom-Up) 
3) การเชือมโยงกับการเมือง การเมืองถึงจะมีอํานาจ ก็แก้ปัญหายาก ๆ ไม่ได้ 

ถ้าไม่ได้เชือมโยงกับ 2 องค์ประกอบแรก แต่ทางการเมืองก็เป็นองค์ประกอบทีสําคัญของ

โครงสร้างทีขาดไม่ได้ (เหลียมทางการเมือง หรืออํานาจรัฐ เจตจํานงทางการเมือง ได้แก่      
การตัดสินใจทางการเมือง การตัดสินใจในเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหานัน ๆ) 

เหลียมทังสามนีจะเกือและเสริมซึงกันและกันก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทีเป็นจริง 
เนืองจากปัญหาบางปัญหาในสังคมไทย แม้จะมีการศึกษามาอย่างลึกซึงจนกระจ่าง แต่หากมี

การรับรู้อยู่ในเฉพาะกลุ่มคนจํานวนไม่มาก ก็ย่อมจะไม่เกิดแรงเคลือนไหวทางสังคม หรือการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายจากทางการเมืองทีจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหา  องค์ความรู้เหล่านีจะไม่
ถูกนํามาใช้อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาจึงไม่เกิดขึน  
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สุพรรณี ไชยอําพร (2554: 118-120) กล่าวถึง การขับเคลือนงานการพัฒนา ในงานวิจัย

เกียวกับการเสริมสร้างคุณภาพสังคมของชุมชนว่า การขับเคลือนงานการพัฒนาต้องอาศัย
ปรัชญาการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Operational Philosophy) ทีถือว่าคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา กล่าวคือ คน (ในชุมชน) ต้องผู้ปฏิบัติหรือขับเคลือน เพือไปสู่เป้าหมายการมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีภายใต้สังคมทีมีคุณภาพ ซึงได้มีการพัฒนาแนวคิดนีจนเป็นศัพท์ทางวิชาการทีเรียกว่า 

“คุณภาพสังคม” (Social Quality) นันคือคนต้องเป็นผู้ขับเคลือน เพือตอบสนองเป้าหมายของ

คนในชุมชน (By People and For People) 
  ซึงในขันตอนการขับเคลือนงานเพือให้บรรลุภาวะสังคมคุณภาพอย่างยังยืน จําเป็นต้อง

อาศัยคนในชุมชนร่วมกันดําเนินการตังแต่ขันตอน 
    1. การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม หรืออาจเรียกวาเป็นของขันเตรียมการ       

ซึงประกอบด้วยขันตอนย่อย ๆ อีก 3 ขันตอน ได้แก่ 

     1.1 ขันการตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) ซึงการตระหนักใน
ช่องว่างนีมักบ่งชีด้วยการรับรู้ปัญหาการมีความต้องการโดยมองเห็น/รับรู้ถึงช่องว่างหรือช่วง

ห่างของสภาพทีเป็นอยู่กับสิงทีพึงปรารถนา 
     1.2 ขันมีความต้องการเปลียนแปลงอย่างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) 

เมือบุคคลตระหนักในช่องว่างแต่ยอมรับได้/ปลงได้ การขับเคลือนเพือการเปลียนแปลงย่อมไม่

เกิด ดังนันหากต้องการให้มีการขับเคลือน จําเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดการจูงใจในการ
เปลียนแปลงหรือต้องการการเปลียนแปลง เช่น การนําสิงทีดีงามน่าภาคภูมิใจทังในอดีตและ

ปัจจุบันของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นประวัติ สถานที ของดี เอกลักษณ์เด่น บุคคลทีน่าภูมิใจ (Hero) 
มาเป็นสือชักนําให้มีความต้องการให้มีสิงทีดีงามน่าภาคภูมิใจ เช่น อดีต เป็นต้น 

     1.3 ขันให้เกียรติ/ ไม่สร้างความรู้สึกแปลกแยก (Delineation) นันคือ      

ในการขับเคลือนงาน เพือจะให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม จําเป็นต้องให้เกียรติ หรือสร้าง
ความรู้สึกว่าทุกคนมีความสําคัญต่องานการขับเคลือน เป็นส่วนต่าง ๆ ทีจําเป็นต่อกลไกการ

ขับเคลือนทัง 3 ขันย่อย (1.1-1.3) เมือได้ดําเนินการ มักมีผลให้บุคคลตัดสินใจมีส่วนร่วม 
    2. ขันการมีส่วนร่วม (Participation) เนืองจากการขับเคลือนเพือให้เกิด

ภาวะการเปลียนแปลงทียังยืน ผู้คนในชุมชนจําเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วน

ร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) อันหมายถึง การมีส่วนร่วมตัดสินใจ หรือการมีส่วน
ร่วมแบบต่อเนือง (Continuous Participation) คือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึงตังแต่

เริมจนสินสุดการขับเคลือน 
    3. ขันสามารถพึงตนเอง (Self - reliance) ทังการพึงตนเองทางวัตถุ          

การพึงตนเองทางจิตใจ และการพึงตนเองทางสติปัญญา (ความสามารถจัดการปัญหาด้วย

ตนเองบนพืนฐานทรัพยากรของตนเป็นหลัก) 
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    4. ขันผู้คนในสังคมคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective Personality Society) 

คิดถึงผู้อืน คิดถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสา 
  หากพัฒนาถึงขันที 4 ทีผู้คนคํานึกถึงส่วนร่วมทางการขับเคลือน งานคุณภาพสังคม

ย่อมบังเกิดขึน โดยมุ่งสู่เป้าหมายการมีคุณภาพของสังคม 
  ในส่วนเป้าหมาย “คุณภาพสังคม” ได้อาศัยแนวคิดหลักของสังคมคุณภาพของ UN       

ทีประเทศสมาชิกได้ลงนามปฏิญาณว่าจะผลักดันให้บรรลุได้ในปี พ.ศ. 2558 อันประกอบด้วย

คุณภาพด้าน อันได้แก่ 
1) การมีและการสร้างหลักประกันด้านสังคมเศรษฐกิจ (ปัจจัย 4 และ

สิงแวดล้อม) 
2) ความเป็นธรรมในสังคม 

3) ความเป็นหนึงเดียวกันอย่างมีพลัง 

4) การจัดการอยู่ร่วมกัน/ การจัดระเบียบสังคม 
5) ความสามารถดึงทุนในสังคมมาใช้ 

  ซึงสังคมต่าง ๆ สามารถมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมตนภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคมวัฒนธรรม และเงือนไขต่าง ๆ เช่น กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลียนแปลงของ

สังคม นโยบายและกฎหมายของรัฐ การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ ทังใน-นอกสังคม 

ตลอดจนการสร้างเครือข่าย ดังปรากฏดังภาพที 2.5 
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ภาพที 2.5 ขันตอนการขับเคลือนงานเพือให้บรรลุภาวะสังคมคุณภาพอย่างยังยืน   

แหล่งทีมา: สุพรรณี ไชยอําพร, 2554: 118-120. 

    

  นอกจากนี โมเดลการขับเคลือนงานเพือให้บรรลุภาวะสังคมคุณภาพอย่างยังยืน      

ของ สุพรรณี ไชยอําพร นี ยังได้มีการนําไปต่อยอดออกไปเป็นงานอืน ๆ ดังนี 
  สุพรรณี ไชยอําพร (2550: 4-7) ได้ทําการศึกษาเรืองรูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

เพือการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน ซึงได้ใช้แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมตามวิถีของคนใน
ชุมชนบ้านทรงธรรม ซึงเปรียบเทียบได้กับขันตอนการทํางานของ “หนังสะติก” ซึงเป็นเครืองมือ

เครืองใช้ในการทํามาหากินของคนในชุมชน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี 



46 

  
 

1) องค์ประกอบและเงือนไขสําคัญ เป็นการจัดเตรียมองค์ประกอบทีสําคัญ    

ในการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม ประกอบด้วย พลังของกลุ่มคน (เปรียบเป็นด้ามไม้) 
ได้แก่ ผู้นําทางความคิด แกนนําตามเขต / คุ้ม ฯลฯ ซึงมีความสําคัญมากทีสุด เพราะเป็นหลัก

ในการพยุงและคําจุนชุมชนและมีหน้าทีในการกําหนดทิศทาง หรือเป้าหมายการพัฒนาของคน
ในชุมชน ซึงต้องอาศัยคนทีมีความเสียสละ ส่วนผู้นําการขับเคลือน (เปรียบเป็นง่ามไม้)        

ซึงหมายถึงเครือข่ายภาคประชาชน และเป็นพลังในการขับเคลือนการพัฒนางานในชุมชน 

เพือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การสร้างแรงจูงใจในการเปลียนแปลง 
(เปรียบเป็นก้านไม้ทังสองข้าง) ทําหนาทีพยุง เป็นจุดเริมต้นของกระบวนการขับเคลือน 

เสริมสร้างคุณธรรม (ผ่านกระบวนการเรียนรู้) ซึงปลายด้านหนึงผูกด้วยจิตสํานึกต่อส่วนรวม 
และปลายอีกด้านผูกด้วยการสร้างแรงจูงใจในการเปลียนแปลง ส่วนกระบวนการเรียนรู้ (เปรียบ

เป็นยางยืดหรือหนังสะติก) สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนรู้ ได้ตามสถานการณ์            

การเปลียนแปลงของชุมชน และสุดท้าย แนวทางในการพัฒนา ในทีนีหมายถึงคุณธรรม (เปรียบ
เป็นแผ่นหนังเพือรองรับกระสุน) เพือส่งให้ไปถึงเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ 

2) กระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม สามารถเปรียบเทียบ
ได้กับขันตอนการทําของยางยืดหรือหนังสะติก อันประกอบด้วยขันตอน การสร้าง             

ความตระหนัก หรือการค้นหาตนเองให้รู้จักตนเอง การสร้างให้เกิดความตระหนักในปัญหา  

และความตระหนักในการเปลียนแปลงปัญหา ด้วยการปรึกษาหารืออย่างมีส่วนร่วม เพือทบทวน
ประสบการณ์ความคิดของชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เปรียบได้กับการดึง

หนังสะติกให้แรงขึน ก็จะไปได้ไกล ส่งผลให้สามารถขยายวงได้อย่างรวดเร็วมากขึน และ       
การคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเปรียบได้กับการจับแผ่นหนังอย่างมันคง เพือรองรับลูก

กระสุน การยึดโยงประชาชนด้วยสํานึกการมีส่วนร่วมหรือความผูกพันต่อท้องถินตนเอง อีกทัง

เป็นการเสริมสร้างพลังโดยการอาศัยการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  
3) การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม โดยดําเนินการให้เป็นลักษณะ

การจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ ไม่แยกส่วนกันระหว่างวิธีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ โดยอยู่บนพืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน   

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช. (2550: 7-10) มีแนวทางของ

กระบวนการขับเคลือนในการดําเนินงานของสวัสดิการชุมชน มีรูปแบบดังนี 
    1) จุดประกายความคิด ทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เริมจากการพูดคุย

ปรึกษาหารือ จากนันก็จัดเวทีพูดคุย เพือสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน  
    2) ค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิน เป็นการรวบรวมข้อมูลของชุมชน จากนัน

จึงสังเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วจัดเวทีประชาคมเพือชีแจงให้ชาวบ้านรับทราบ และเพือ

นําไปสู่การจัดตังสวัสดิการชุมชนต่อไป 
    3) ขยายแกนนําให้ครอบคลุมพืนทีปฏิบัติการ  
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    4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิน เช่น อบต. เทศบาล เพือเข้า

มาเป็นส่วนหนึงของการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน  
    5) การจัดตังสวัสดิการชุมชน โดยต้องทําการจัดระเบียบกองทุน การเปิดรับ

สมัครสมาชิก ระดมเงินทุน และการทําระบบข้อมูลของกองทุน  
    6) การบริหารกองทุน โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยคัดเลือก

จากตัวแทนทีมีความหลากหลาย โดยการทํางานต้องประสานกับผู้นําชุมชน เพือให้ดูแลสมาชิก

ได้ทัวถึง 
    7) การติดตามประเมินผล ซึงต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนือง เพือให้เกิด

การตรวจสอบทีเป็นกลางและเป็นธรรม 
  8) การขยายผล ซึงสามารถทําได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การขยายสมาชิก     

การขยายแกนนํา การขยายแหล่งทุน ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นต้น 

สุจิตรา ยางนอก (2550: 115-122) ศึกษาเรือง “กิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคมเพือ
การพัฒนา กรณีศึกษาชุมชนสามัคคี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา คือ 1) เพือศึกษากิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคม เพือการพัฒนาของชุมชนสามัคคี 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษาองค์ประกอบกิจกรรมการขัยเคลือนทุนในสังคม

เพือการพัฒนา และ 3) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการขับเคลือน     

ทุนในสังคมเพือการพัฒนาของชุมชนสามัคคี ผลการศึกษาส่วนหนึงได้กล่าวถึง กระบวนการของ
กิจกรรมขับเคลือนทุนในสังคม ทีสําคัญนัน มี 5 ขันตอน คือ ขันที 1 ร่วมคิด มีการประชุม 

วางแผนและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ซึงในการวางแผนจะทําให้ผู้ทีเกียวข้องเกิด      
ความเข้าใจ ไว้ใจกัน ให้เกียรติกัน และเกิดความสามัคคี ขันที 2 ร่วมทํา มีการเตรียมงาน เพือสู่

การปฏิบัติ ขันที 3 ร่วมรับผิดชอบโดยการแบ่งทบบาทหน้าทีคนทํางานชัดเจน ขันที 4 ร่วมรับ

ผลประโยชน์ เกิดความภูมิใจ มีการแบ่งปัน และจัดสวัสดิการให้สมาชิกทุกคน และขันที 5 ร่วม
คิดตามสรุปบทเรียนมีการติดตามงาน ประเมินผล และสรุปบทเรียนร่วมกัน  

 ธิดารัตน์ คีมกระโทก (2551: 124-133) ได้การศึกษาเรืองกระบวนการขับเคลือนทีมีต่อ
สวัสดิการชุมชน สามารถสรุปวิธีการศึกษา ได้ดังนี  

    ขันที 1 รับทราบปัญหาและมีความตระหนักร่วม เป็นขันตอนแรกทีเกิดจากการ

ทีชุมชนได้รับทราบปัญหาร่วมกัน และชุมชนเกิดการตระหนักทีจะร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  ขันที 2 ปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน เป็นขันตอนการดําเนินงานของกลุ่ม

สวัสดิการชุมชน 
  ขันที 3 ทบทวนปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการทบทวนปัญหาทีเกิดขึน

จากการดําเนินงานเพือหาแนวทางในการแก้ไข และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ที

เกียวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา  
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  ขันที 4 ขยายผลและสร้างเครือข่าย เป็นการขยายการดําเนินงานของกลุ่ม

สวัสดิการชุมชนให้มีสมาชิกทีเพิมขึน มีการจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ครอบคลุมมากขึน 
รวมทังการสร้างเครือข่ายเพือช่วยประสานงาน และเป็นเครือข่ายในการดําเนินงาน            

ด้านสวัสดิการชุมชนร่วมกัน ดังภาพที 2.6   
 

ภาพที 2.6 แสดงแนวคิดนํากระบวนการขับเคลือนสวัสดิการชุมชน  

แหล่งทีมา: ธิดารัตน์ คีมกระโทก, 2551: 131. 

 
  จากการศึกษาทบทวนนี ผู้ศึกษาจะนําไปเป็นกรอบในการพัฒนาและค้นหารูปแบบ

และขันตอนในการขับเคลือนทุนทางสังคม เพือให้งานศึกษานีเกิดประโยชน์ได้จริง โดยนําเสนอ

ในลักษณะของการเสนอแนะหรือโมเดลเพือใช้ในการพัฒนาสังคมและขับเคลือนงานพัฒนา    
ในอนาคต ซึงกระบวนการขับเคลือนทีน่าสนใจ ได้แก่ การตระหนักรับรู้ปัญหา การเสริมสร้าง

ความต้องการให้เกิดการเปลียนแปลง การสร้างความรู้สึกให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม การสร้าง
ความรู้ทีจะนําไปแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การเชือมโยงกับการเมืองในการ

ขอรับการสนับสนุน ผู้คนสามารถพึงตนเองได้ ผู้คนในสังคมคํานึงถึงส่วนรวม มีการติดตาม

ประเมินผลหรือทบทวนปัญหา และการขยายผลไปสู่เครือข่ายทังในและนอกชุมชน              
ดังตารางที 2.4 

ขันที 1 รับทราบปัญหาและ 

มีความตระหนักร่วม 

ขันที 2 

ปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน 

ขันที 3 ทบทวนปัญหาและ

สร้างการมีส่วนร่วม 

กระบวนการ

ขับเคลือน

สวัสดิการ

ชุมชน 
ขันที 4 ขยายผล 

และสร้างเครือข่าย 
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ตารางที 2.4 สรุปกระบวนการขับเคลือนเพือนําไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา 

 

กระบวนการขับเคลือน 

สุ
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) 
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 สั
ญ
ญา
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น์ 
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ฒ
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ปร
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วศ
 ว
ะสี
 

พอ
ช. 
(2
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0) 

สุจิ
ตร
า 
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ง
นอ
ก (
25
50
) 

ธิด
ารั
ต
น์ 
คีม
กร
ะโ
ทก
 

(2
55
1)
 

ตระหนักรับรู้ปัญหา √ √ - √ √ √ √ 

เสริมสร้างความต้องการให้เกิดการ 
เปลียนแปลง 

√  -  -  - √  -  - 

สร้างความรู้สึกให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม √  - √ - √ √  - 

สร้างความรู้ทีจะนําไปแก้ไขปัญหา - - - √ √ √  - 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน √ √ √ √ √ √ √ 

เชือมโยงกับการเมือง - - - √ √  -  - 
สามารถพึงตนเองได้ √  - √  -  - √  - 

ผู้คนในสังคมคํานึงถึงส่วนรวม √  -  -  -  -  -  - 

ติดตามประเมินผล ทบทวนปัญหา  -  -  -  - √ √ √ 
ขยายผล -  -  -  - √ - √ 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554. 

 

2.3 แนวคิดเกียวกับสังคมทีพึงปรารถนา 
   
  แนวคิดสังคมทีพึงปรารถนา ได้มีการกล่าวถึงมาบ้างแล้วในลักษณะทีเป็นการใช้ในเชิง

เป้าหมาย เช่น การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ การใช้เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ  

หรือการใช้ในงานวิจัย เป็นต้น นอกจากนียังมีการใช้คําว่า สังคมทีพึงประสงค์ ด้วยเช่นกัน      
ซึงได้มีผู้ทีกล่าวถึงไว้ ดังนี 

เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ (2542: คํานํา) ได้กล่าวถึงการเปลียนแปลงของอารยะธรรม
โลกทีเหมือนคลืน ทีอนาคตจะก้าวเข้าสู่คลืนลูกที 5 คือ ปราชญ์สังคม ซึงเกรียงศักดิได้นําเสนอ

การสร้าง “ปราชญ์สังคม” หรือสังคมแห่งผู้มีปัญญา ผ่านการปฏิรูปประเทศไทยอย่างครบวงจร 
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โดยเน้นการวางรากฐานระบบการศึกษาใหม่พร้อม ๆ กับปรับระบวนทัศน์ทางสังคมด้านต่าง ๆ 

เพือสร้างสังคมไทยสู่สังคมทีเน้น “ปัญญาวิถี” ในการดําเนินชีวิต ได้แบ่งระดับของปราชญ์ใน
สังคมเป็น ระดับ คือ ระดับที 1 ประชาเมธี หมายถึง ประชาชนทีใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิต 

เป็นผู้มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณในการดําเนินชีวิต มากกว่าการดําเนินชีวิตที
ตอบสนองเพียงอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตนเองเท่านัน หากประเทศชาติใดมี

ประชาชนทีมีความเป็นประชาเมธีในจํานวนสัดส่วนทีสูง สังคมประเทศนันจะมีกลุ่มบุคคลซึงจะ

เป็นผู้ทีสามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติได้ ระดับที 2 ปราชญาธิบดี หมายถึง       
ชนชันนําทางปัญญาของสังคม หรือประชาเมธีในระดับหัวแถวทีเป็น “นัดคิด” ทางปัญญาของ

สังคม คนกลุ่มนีอาจได้แก่ นักวิชาการ ปัญญาชน ผู้บริหารและผู้ปกครองประเทศ หรืออาจดํารง
ตําแหน่งอาชีพหรือสถานะสังคมใด ๆ ก็ได้ แต่เป็นกลุ่มคนทีมีบทบาทนําความคิดทีทรงพลัง 

ปราชญาธิบดีเป็นตัวแทนในการเปลียนแปลงประเทศและเป็นผู้นําทางความคิดของบ้านเมือง 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2543) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศในระยะ 
20-30 ปี ข้างหน้า คือการมุ่งเน้น “การพัฒนาทียังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยให้

ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมทียึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และคํานึงถึงความ
เชือมโยงสัมพันธ์กันอย่างมีดุลยภาพ ทังการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิงแวดล้อม 

มีแนวคิดปรัชญาหลัก คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือนําไปสู่สังคมไทยทีพึงปรารถนาใน

อนาคต อันได้แก่ สังคมทีเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ  
1) สังคมคุณภาพ  

2) สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
3) สังคมสมานฉันท์และเอืออาทรต่อกัน  

เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ (2546: 43-51) งานวิจัยเอกสารเรือง ภาพอนาคตและ

คุณลักษณะของคนไทยทีพึงประสงค์ ได้มีการนําเสนอผลกการวิจัยในประเด็น ภาพสังคมไทย ที
พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 

1. สังคมทีมีประสิทธิภาพ ในทีนีหมายถึง สังคมทีสามารถสร้างประโยชน์

สูงสุดได้จากสิงทีมีอยู่ในสังคม ทังจากคน ระบบ และสภาพแวดล้อม โดยให้มีการสูญเสีย
ทรัพยากรในระบบให้น้อยทีสุด โดยสังคมทีมีประสิทธิภาพนัน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 

คนในสังคมทีมีประสิทธิภาพ และระบบในสังคมทีมีประสิทธิภาพ 

2. สังคมทีมีความรู้เป็นฐานมีปัญญาเป็นแกนการพัฒนา การมีความรู้เพียง

อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่คนในสังคมต้องมีปัญญาด้วย เพราะการมีเพียงความรู้มิได้เป็น

หลักประกันว่าจะนําสังคมไปในทางดีหรือร้ายก็ได้ แต่หากผสมผสานกับปัญญา บุคคลนันจะ

สามารถใช้วิจารณญาณ ประยุกต์ใช้ความรู้ให้ถูกที ถูกเวลา ถูกคน ถูกสถานการณ์ ถูกโอกาสได้ 
สังคมไทยจะมุ่งไปสู่ความเจริญและดําเนินไปในทางทีผิดพลาดน้อยกว่าทีไม่ใช้ปัญญา 
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3. สังคมทีมีเอกภาพในความหลากหลาย หมายถึง ภายในสังคมใหญ่หรือที

เรียกว่า “ประเทศ” นัน แม้ว่าจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจํานวนมากมาย แต่คนทุก
คนแม้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างทางด้านความคิด เชือชาติลัทธินิกายของ

ศาสนา ความเชือ ฐานะ อายุ วัฒนธรรม ประเพณีก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข       

มีอิสระในการดําเนินชีวิตตามวิถีทางของตนเอง ไม่มีความขัดแย้งหรือรังเกียจเดียดฉันท์ระหว่าง
กัน เป็นสังคมทีคนมีหัวใจแห่งเสรีภาพไม่ปิดกันผู้อืน และยินดีเปิดกว้างแม้กระทังความ

ปรารถนาของชนกลุ่มน้อยทีจะแยกตัวออกจากรัฐเพือการปกครองตนเอง 

4. สังคมทีให้ความสําคัญต่อสิงแวดล้อม อันได้แก่ การทีคนในสังคมมี

จิตสํานึกชอบด้านสิงแวดล้อมร่วมกัน การสร้างสังคมไทยให้ปลอดจากมลภาวะ มีการจัดการ

สิงแวดล้อมทีดีและมีการบริหารจัดการทรัพยากรในประเทศอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า 

5. สังคมทีภูมิใจในความเป็นไทย หมายถึง สังคมทีคนในสังคมมี         

ความภาคภูมิใจและตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึงของสังคมไทย อันเป็นเหตุให้ทุกคนมี

จิตสํานึกรับผิดชอบร่วมกับประเทศของตน โดยยินดีทีจะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้มีเสถียรภาพ

และเกิดการพัฒนาทียังยืนสู่คนรุ่นต่อไปได้ทังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย รวมทังความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองทีดีของสังคม 

6. สังคมทีเน้นชุมชนวิถี เพือการสร้างชุมชนทีแข็งแกร่ง โดยการสร้างให้

ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ           
ลดการพึงพาการช่วยเหลือจากรัฐลงให้มากทีสุด ซึงการมีชุมชนทีแข็งแกร่งย่อมส่งผลให้สังคมมี

ความเข้มแข็งตามไปด้วยตามมาในทีสุด 

7. สังคมทีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นการปรับเปลียนรากฐานกระบวน

ความคิดและค่านิยมของคนในสังคมให้ถูกต้อง โดยการวางรากฐานทางคุณธรรมจริยธรรมทีดี

งาม มีการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมของสังคมทังระบบ รวมทังการทีคนในสังคมรู้จักใช้เหตุผล

เชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2553) กล่าวไว้ว่า ยูโทเปีย (อังกฤษ: Utopia) เป็นชือหนังสือ

ของ เซอร์ โทมัส มอร์ (Sir. Thomas More) ในปี ค.ศ. 1516 ซึงเขียนเป็นภาษาละติน เป็นงาน
เขียนร้อยแก้วพรรณนาถึงสังคมบนเกาะในจินตนาการแห่งหนึง เล่าเรืองเกียวกับศาสนา     

ความเชือ ลักษณะทางสังคมและการปกครองบนเกาะแห่งนัน ชือของเกาะนํามาจากคําภาษากรี

กว่า ou “ไม่” และ tópos “สถานที” กับคํา suffix ว่า -ía ได้เป็นคําว่า Outopía (หรือในภาษา

ละตินว่า Ūtopia) มีความหมายว่า "ดินแดนทีไม่มีจริง" น่าสังเกตว่า คําว่า ยูโทเปีย             

ในภาษาอังกฤษ ออกเสียงเหมือนกันทุกประการกับ Eutopia (กรีก) มีความหมายว่า “สถานทีดี” 

ตัวของ More เองเคยเขียนไว้ในคําแนบของหนังสือเขาว่า Wherfore not Utopie, but rather 
rightely my name is Eutopie, a place of felicitie (ไม่ใช่คําว่า Utopie (ไม่มีจริง) ชือทีถูกต้อง
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คือ Eutopie ดินแดนทีน่าชืนชมยินดี) การตีความชือนีก็คือ ยูโทเปีย เป็นสังคมอันแสนสมบูรณ์

แบบ แต่มันก็ไม่มีทางจะไปถึงได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเป็นทียอมรับกันทัวไปแล้วว่า สังคมใน
งานเขียนของ More ไม่ใช่ “สังคมสมบูรณ์แบบ” ของเขา ทว่าเขาเพียงแต่สร้างภาพของสังคมที

ตรงกันข้ามกันระหว่างดินแดนในจินตนาการซึงมีแนวคิดการปกครองทีไม่เหมือนใคร          
กับการเมืองอันยุ่งเหยิงวุ่นวายในยุคสมัยของเขา เพือเป็นโครงร่างสําหรับการวิพากษ์วิจารณ์

เกียวกับสภาพสังคมกันต่อไป 

           ซึงสอดคล้องกับ WordPress.com ว่าหนังสือ Utopia ของ More ได้รับยกย่องเป็น
วรรณกรรมการเมืองอมตะเล่มหนึง เนือหานําเสนอสังคมอุดมคติทีดีงามว่าควรมีสภาพเป็น

อย่างไร ให้ความสําคัญกับมนุษย์ทุกคน มากกว่าระบบทีเป็นอยู่ เช่น มนุษย์เท่าเทียมกัน ทุกคน
อยู่ดีมีสุข ไม่อดอยากยากจน ไม่มีอาชญากรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีความรักซึงกันและกัน เป็นต้น 

และนําเสนอเกียวกับการจัดระเบียบสังคม ให้ส่วนรวมเป็นใหญ่กว่าปัจเจกชน ในลักษณะสังคม

นิยม (แต่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบเช่นแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์) 
ยูโทเปีย (Utopia) เป็นความคิดฝันถึงสังคมอุดมคติ ซึงไม่ได้มีพืนฐานจากการพัฒนา

ของสภาพสังคมในปัจจุบัน เรียกว่าเป็นเสมือนความคิดของโลกในอุดมคติทีอยากให้เป็น     
เช่น อยากเห็นเศรษฐีทุกคนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือทุกคนใน

สังคมจบการศึกษาอย่างตําปริญญาตรี มีความคิดไปในแนวทางเดียวกัน และใช้ชีวิตอย่างสงบ

สุข ขณะทีความเป็นจริงไม่สามารถทําได้ด้วยปัจจัยพืนฐานต่าง ๆ  
พจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Merriam-Webster Dictionaries) ให้คําจํากัดความ ยูโทเปีย   

ว่าหมายถึง สถานทีแห่งความสมบูรณ์ในเชิงอุดมคติ และแบบแผนในจินตนาการสําหรับสังคมที
สมบูรณ์แบบสังคมหนึง 

นอกจากนี สุพรรณี ไชยอําพร (2554: 118-120) ได้กล่าวถึงเป้าหมาย “คุณภาพสังคม” 

ได้อาศัยแนวคิดหลักของสังคมคุณภาพของ UN ทีประเทศสมาชิกได้ลงนามปฏิญาณว่าจะ
ผลักดันให้บรรลุได้ในปี 2558 อันประกอบด้วยคุณภาพด้าน อันได้แก่ 

1) การมีและการสร้างหลักประกันด้านสังคมเศรษฐกิจ (ปัจจัย 4 และ
สิงแวดล้อม) 

2) ความเป็นธรรมในสังคม 

3) ความเป็นหนึงเดียวกันอย่างมีพลัง 
4) การจัดการอยู่ร่วมกัน/ การจัดระเบียบสังคม 

5) ความสามารถดึงทุนในสังคมมาใช้ 
  จากการทบทวนแนวคิดเกียวกับสังคมทีพึงปรารถนานี ทําให้ผู้ศึกษาได้องค์ประกอบ

ของแนวคิดทีจะนําไปเป็นกรอบเนือหาในการศึกษาเกียวกับการสังคมทีพึงปรารถนาในนิยาม

ของคนในชุมชน ซึงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังตารางที 2.5 ดังนี 
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1) คนในสังคมทีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญา 

2) คนในสังคมมีความรัก ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ไม่มีความขัดแย้ง            
มีสมานฉันท์ 

3) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นธรรมในสังคม มีความซือสัตย์สุจริต       
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เบียดเบียน ฯลฯ 

4) สังคมมีความระเบียบ ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม 

5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีดี อุดมสมบูรณ์ ไม่มีมลพิษ 
6) ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพลเมืองทีดีของสังคม 

7) ชุมชนเข้มแข็ง พึงตนเองได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
8) อยู่ดีมีสุข มีปัจจัย 4 ไม่อดอยากยากจน สุขภาพดี เศรษฐกิจดี 

 

ตารางที 2.5 สรุปองค์ประกอบของสังคมทีพึงปรารถนา 

 

องค์ประกอบ 
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คนมีคุณภาพ มีความรู้/ปัญญา √ √ √ - √ 

มีความรัก ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน - √ √ √ √ 

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นธรรมในสังคม  -  - √ √ √ 

สังคมมีความระเบียบ/ ปลอดภัย - -  - √ √ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีดี - - √ - √ 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพลเมืองทีดีของสังคม  -  - √ -  - 

ชุมชนเข้มแข็ง/ พึงตนเองได้ -  - √ - √ 
อยู่ดีมีสุข/ มีปัจจัย 4  -  -  - √ √ 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554 
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  ดังนัน จากการทบทวนวรรรณกรรมและตารางสรุปองค์ประกอบของสังคมทีพึง

ปรารถนา จึงพอจะสรุปได้ว่า สังคมทีพึงปรารถนา หมายถึง สังคมทีประกอบไปด้วย            
คนในสังคมมีคุณภาพ มีความรู้/ปัญญา คนในสังคมมีความรักและความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน       

คนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นธรรมในสังคม สังคมมีความระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีดี คนภาคภูมิใจในท้องถินและพลเมืองทีดีของสังคม 

ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้ คนในสังคมมีความอยู่ดีมีสุขไม่ขาดแคลนมีปัจจัย 4 

อันได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เครืองนุ่งห่ม และทีอยู่อาศัย ซึงล้วนเป็นสิงทีคนทีอาศัยอยู่ใน
สังคมมีความประสงค์หรือต้องการทีจะให้เกิดหรือมีในสังคมในเร็ววัน 

 

2.4 งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

  นอกเหนือจากงานวิจัยทีเกียวกับรูปธรรมของการจัดการแบบพืนบ้านทีได้เคยนําเสนอ
ไปก่อนหน้านีแล้ว ยังมีงานวิจัยอืน ๆ ทีมีความเกียวข้องและสามารถนํามาเป็นแนวทาง        

ในการศึกษา ดังนี 
พรวิศิษฎ์ วรวรรณ (2533: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง “สายสัมพันธ์ทางสังคม              

และความร่วมมือของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร” พบว่า การที

ชาวบ้านไม่ค่อยร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน เนืองจากชาวบ้านขาดความไว้วางใจกันอันมี
สาเหตุมาจาก 1) ลักษณะการจัดสรรประโยชน์ภายในชุมชนไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการมีพันธะ

ผูกพันทียาวนาน ทําให้การตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างบุคคลไม่เป็นไปอย่างต่อเนืองเป็นผล
ให้ข้อผูกพันทีจะทําให้เกิดความไว้วางใจไม่เกิดขึน 2) การจัดสรรประโยชน์ในชุมชน            

ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมทีลึกซึงและเปราะบาง คือสินสุดและเกิดใหม่ได้เสมอ        

3) ลักษณะการไม่ให้ความสําคัญกับพันธะผูกพันต่อบุคคลอืนนัน แสดงถึงลักษณะตัวใครตัวมัน 
ประกอบกับชาวบ้านมีการแสวงหาผลประโยชน์จากกัน ทําให้ขาดข้อมูลติดต่อสือสารและ  

ความไม่ไว้วางใจสําหรับความร่วมมือกันนี มีแนวโน้มจะเกิดขึนได้ด้วยดี ในกรณีทีบุคคล
ผู้เกียวข้องมีความสัมพันธ์ในเชิงซ้อนต่อกัน จะมีความผูกพันกันสูง เช่น ความเป็นเครือญาติที

ซ่อนอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ อาจมองว่ามีความเป็นไปได้ทีจะแลกเปลียนหรือจัดสรร

ผลประโยชน์ได้ลงตัวการทบทวนในเบืองต้นจะพบว่า ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนแออัด
หรือชุมชนคนจนในเขตเมืองทีมีพืนฐานของความหลากหลายในหลาย  ๆด้านนัน พบว่า      

การพึงพาอาศัยกันหรือการตอบแทนกันจะขึนอยู่กับการตอบแทนผลประโยชน์ทีพึงพอใจของทัง 

2 ฝ่ายอาจจะแสดงออกมาในรูปของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทีแม้ว่าจะแสดงความเหลือมลํา
ของสังคมแต่การดํารงอยู่ของบทบาททีเกือกูลกันของคู่สัมพันธ์ก็ทําให้ชุมชนดํารงอยู่ได้และเกิด

ความร่วมมือ ขณะทีอีกด้านหนึงของความร่วมมือเกิดจากความไว้วางใจกันบนพืนฐานของ
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พันธะผูกพันระยะยาว ซึงเกิดจากการมีความสัมพันธ์เชิงซ้อนระหว่างสมาชิกในสังคม จะทําให้

การร่วมมือดําเนินกิจกรรมหรือรวมกลุ่มในรูปองค์กรชุมชน มีแนวโน้มประสบความสําเร็จมาก
ขึน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   
(2546: 35) สังคมไทยเป็นสังคมทีมีทุนทางสังคมจํานวนมากทีเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยบรรเทา

ความรุนแรงและแก้ปัญหาสุขภาพให้แก่สังคม จากการสํารวจความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน       

ซึงระบุชัดว่า ในแง่ความรักสามัคคี ความภาคภูมิใจต่อชุมชน ความรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัยมันคง 
และสะดวกสบายของคนในชุมชนต่าง ๆ นันอยู่ในระดับสูง คือจากคะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลียของทังประ

เทสอยู่ในระดับเกือบ 4 หรือมากกว่า 4 โดยการรู้จักกันของคนในชุมชนและระดับความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมของชุมชนนัน จากการศึกษาการพัฒนาคนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 พบว่า 

ครัวเรือนคนไทยทีเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีมากถึงร้อยละ 96 โดยสัดส่วนสูงสุดคือ 

ครัวเรือนในภาคอีสาน และครัวเรือนทีเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรท้องถินมีถึงร้อยละ 88 นอกจากนี 
ยังพบว่า ในประชากรแสนคน โดยเฉลียจะมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มหรือองค์กรชุมชนราว 203 กลุ่ม 

และในส่วนของภาครัฐได้ให้ความสําคัญต่อการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้าน
สุขภาพมากขึนตามลําดับ โดยมีการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทังการจัดสรรงบประมาณผ่าน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกว่า 1,200 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 โดยไม่รวมกับการ

สนับสนุนผ่านส่วนอืนๆ เช่นกองทุนเพือสังคมอีกกว่า 4,000 ล้านบาท ในปี 2541-2545  
  บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรือง “การก่อเกิด การผลิตซํา 

และการขยายตัวทุนทางสังคมในชนบทอีสาน” มีวัตถุประสงค์สามประการ ประการแรก       
เพือศึกษาการก่อเกิด และการผลิตซําทุนทางสังคมในชนบท ประการทีสอง เพือศึกษาการ

นําเอาทุนทางสังคมมาใช้ในหน่วยการกระทําทางสังคมในแต่ละระดับ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน 

ชุมชน และหน่วยทีอยู่เหนือชุมชน ประการทีสาม เพือศึกษายุทธ์ศาสตร์การพัฒนาหรือนโยบาย
ทีสนับสนุนการนําเอาทุนทางสังคมไปใช้ประโยชน์ หรือการขยายตัวของทุนทางสังคม หมู่บ้าน

ชนบทในภาคอีสาน 3 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นพืนทีเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เทคนิคในการศึกษาชุมชนหรือการวิจัยเชิงคุณภาพและการสํารวจครัวเรือน           

ได้นํามาใช้สําหรับการเก็บข้อมูล ในการสังเคราะห์เอกสารเกียวกับแนวคิดทฤษฎีทุนทางสังคม

พบว่า แนวคิดเกียวกับเรืองทุนทางสังคมทีเป็นกระแสหลักในวงวิชาการตะวันตก เน้นในเรือง
ประสิทธิภาพของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะทีแนวคิดเกียวกับเรืองทุนทางสังคมที

ก่อตัวและพัฒนาขึนมาในวงวิชาการไทย ค่อนข้างทีจะให้ความสําคัญกับปัญหาทางจริยธรรมที
เกียวเนืองหรือเป็นผลมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ใน

ชุมชนชนบท 3 ชุมชน มีข้อสรุปทีสําคัญดังนี 

  การขยายตัวของรัฐและตลาดเข้าไปในหมู่บ้านภายหลังสงครามโลกครังทีสอง ได้ทําให้
เกิดการขยายตัวของเครือข่ายในแนวตัง แต่ถึงแม้ว่าจะถูกผนวกเข้ามาในระบบตลาดและรัฐ 
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ชาวชนบทก็ยังคงดํารงความเป็นชุมชนทังในแง่ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ การถูก

ผนวกรวมเข้ากับเศรษฐกิจและสังคมในระดับกว้าง ในด้านหนึง กลายมาเป็นข้อจํากัดสําหรับ
การยังชีพของชาวชนบท อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนชนบทก็ตอบสนองต่อวงล้อมของโครงสร้าง 

โดยได้กระจายแหล่งสําหรับยังชีพให้มีความหลากหลายขึน โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีอยู่
ซึงรวมถึงทรัพยากรทางวัตถุ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนในระดับ

ชุมชน พบว่า ภายใต้กระบวนการพัฒนาชนบทในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา มีการจัดตังกลุ่ม

และองค์กรขึนมาจํานวนมาก กลุ่มเหล่านีส่วนมากสลายตัว หรือไม่มีการดําเนินกิจกรรม กลุ่มที
ยอมรับแนวทางตลาดและก่อตังขึนมาบนพืนฐานความเชียวชาญบางด้านทางทรัพยากรทาง

มนุษย์พบว่า มีการดําเนินงานทีต่อเนืองและอยู่ได้นาน ในขณะเดียวกันพบว่า มีความพยายามที
จะสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน แต่การดําเนินงานของเครือข่ายยังมุ่งทีจะสร้างท่อต่อ

ทรัพยากรจากข้างนอก มากกว่าทีจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลียนระหว่างหมู่บ้าน 

  ส่วนทางด้านสถาบันทางวัฒนธรรมนัน พบว่า สถาบันทางวัฒนธรรมหลัก ได้แก่    
ธรรมเนียมประเพณี ความเชือเรืองผี และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ก็ยังคงมีการผลิตซําและ 

สืบทอดต่อมา สถาบันเหล่านียังคงเป็นแหล่งของขวัญและกําลังใจของผู้อพยพ แปลงเครือข่าย
ความสัมพันธ์ขึนมาใหม่ และผลึกเอาชีวิตของชุมชนทีกระจัดกระจายไปหลายรูปแบบ 

เนืองมาจากการเปลียนผ่านให้เข้ารวมกันได้ 

ในความพยายามทีจะแสวงหาคําอธิบายทางทฤษฎี งานวิจัยนีเสนอว่า ทุนทางสังคม
เป็นปรากฏการณ์ของการก้าวข้ามไปมาระหว่างโลกทางวัตถุ และโลกทุ่งความคิด งานวิจัยนีได้

นําเสนอข้อพิจารณาทางนโยบายสามประการได้แก่ การสร้างเครือข่ายในแนวนอน การผลิตและ
การบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม และการสร้างทุนมนุษย์ 

  ปินวดี ศรีสุพรรณ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง “วาทกรรมทุนทางสังคม: 

กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546)” 
วิทยานิพนธ์ฉบับนีศึกษาแนวคิดทุนทางสังคม มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาวาทกรรม     

“ทุนทางสังคม” ในสังคมไทยจากมุมมองสังคมวิทยาความรู้ 2) เพือวิพากษ์แนวคิดในฐานะทีเป็น
แนวคิดการพัฒนาใหม่ของประเทศไทย 3) เพือวิเคราะห์กรณีศึกษาทีแสดงให้เห็นวาทกรรม   

ทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย โดยศึกษาแนวคิดและปฏิบัติการภายใต้บริบทและสถานการณ์

ทีเปลียนแปลง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์
บุคคลทีสนใจและ/หรือมีอิทธิพลต่อการรับแนวคิดเรืองทุนทางสังคมทังจากหน่วยงานภาครัฐ      

ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ รวมทังมีการเข้าร่วมแลกเปลียนความ
คิดเห็นในกิจกรรมทีเกียวข้อง และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรม 

ผลการศึกษาพบว่า ประการทีหนึง การนําศัพท์คํา ว่า “ทุนทางสังคม” (Social Capital) ทีถูกนํา 

มาใช้แตกต่างกันสืบเนืองมาจากฐานคิดทีแตกต่างกัน โดยตัวแนวคิดเองแล้วเป็นแนวคิดที
กล่าวถึง “ความสัมพันธ์ทางสังคม” ในรูปแบบต่าง ๆ ทีส่งผลให้เกิดการร่วมมือของคนในสังคม 
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สามารถมีความหมายทังในระดับปัจเจกและกลุ่ม การนําคําว่าทุนทางสังคมมาใช้ในสังคมไทย   

มีพลวัตของความหมายจนเปลียนไปเป็น“การเป็นทุนของสังคม” ซึงทําให้เกิดการรวมเอา
แนวคิดอืน ๆ เช่น ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญามาเป็นองค์ประกอบของ         

ทุนทางสังคมด้วย โดยเห็นว่าการพัฒนาทุนทางสังคมจะนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน ประการที
สอง แนวคิดทุนทางสังคมมีฐานะเป็นแนวคิดเชิงบูรณาการทีภายใต้การผสานแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยามาโต้ตอบต่อการดํา เนินนโยบายการพัฒนากระแสหลักทีมุ่งเน้นใน

เรืองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป ประการทีสาม จากกรณีศึกษา เรืองกองทุน
หมู่บ้าน หนึงผลิตภัณฑ์หนึงตําบล และกรณีปัญหาความขัดแย้งด้านการจัดการทรัพยากร   

แสดงให้เห็นข้อขัดแย้งด้านความคิดระหว่างหน่วยงานรัฐบาล นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน         
และนักพัฒนา โดยหน่วยงานรัฐบาลได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมอิงกับความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ในขณะทีฝ่ายนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักพัฒนาก็พยายามทีจะให้

ความหมายของทุนทางสังคมโดยอิงกับการพัฒนาทียังยืน การช่วงชิงการเป็นเจ้าของวาทกรรม
ทุนทางสังคมทังแนวคิดและปฏิบัติการดังกล่าวจะพิจารณาได้ว่าเชือมโยงกับเรืองผลประโยชน์

และอํานาจ โดยความคิดเกียวกับ “ระบบคุณค่า” และ “มูลค่า” ปรากฏในปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนัน
อย่างค่อนข้างชัดเจน 

  พระมหาประสิทธิ ญาณปฺปทีโป (แก้วศรี) (2549: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง    

“ทุนทางสังคมและการนําทุนทางสังคมมาใช้เพือการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน: กรณีศึกษาชุมชน
บ้านห้วยแคร์ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” พบว่า ทุนทางสังคม ด้านความไว้วางใจ ชุมชนมีวิถี

ชีวิตแห่งความเอืออาทรกันสูงมาก ด้วยบรรทัดฐาน ชุมชนมีพืนฐานการอยู่ร่วมกันด้วยจิตสํานึก
ร่วม รักษากฎกติกา เคารพและเกรงใจกัน ร่วมกันตัดสินใจ รักษาจารีตประเพณี ด้านเครือข่าย 

มีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ มีกลุ่มทีเกิดขึนเพือเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่เน้นความสัมพันธ์

เชิงุรกิจ ส่วนในด้านการนําทุนทางสังคมมาใช้นัน มีการกระตุ้นให้เกิดความผูกพันในชุมชน
ส่วนรวม สร้างตัวแบบวัฒนธรรมทีดีงาม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

สุจิตรา ยางนอก (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง “กิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคมเพือ
การพัฒนา กรณีศึกษาชุมชนสามัคคี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา คือ 1) เพือศึกษากิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคม เพือการพัฒนาของชุมชนสามัคคี 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษาองค์ประกอบกิจกรรมการขัยเคลือนทุนในสังคม
เพือการพัฒนา และ 3) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการขับเคลือน     

ทุนในสังคมเพือการพัฒนาของชุมชนสามัคคี ในการศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก      
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญจํานวน 15 ราย ทําการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ 

กับการเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียง แนวคิด ทฤษฏี 

และงานวิจัยทีเกียวข้องควบคู่บริบท (Context) โดยเนือหาครอบคลุมประเด็นทีเกียวกับ
วัตถุประสงค์ทัง 3 ประเด็น ผลการศึกษา มีดังนี 
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  1. กิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคมทีสําคัญนัน แยกเป็น 2 รูปแบบ คือ      

1) กิจกรรมทีเกิดขึนโดยชุมชนคิดเอง คนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมจัดกระบวนการ และกิจกรรมที
สําคัญ ได้แก่ กิจกรรมตามเทศกาล และงานวันสําคัญทางราชการ การเตรียมงานต้อนรับผู้มา

ศึกษาดูงาน เรืองการพัฒนาทีอยู่อาศัย การจัดสวัสดิการชุมชน และการดูแลรักษาสิงแวดล้อมใน
ชุมชน และ 2) กิจกรรมทีคนนอกสนับสนุน ได้แก่ โครงการบ้านมันคง โครงการหน้าบ้านน่ามอง   

  2. กระบวนการของกิจกรรมขับเคลือนทุนในสังคมทีสําคัญนัน มี 5 ขันตอน คือ 

ขันที 1 ร่วมคิด มีการประชุม วางแผนและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ขันที 2 ร่วมทํา มีการ
เตรียมงาน เพือสู่การปฏิบัติ ขันที 3 ร่วมรับผิดชอบโดยการแบ่งทบบาทหน้าทีคนทํางานชัดเจน 

ขันที 4 ร่วมรับผลประโยชน์ เกิดความภูมิใจ มีการแบ่งปัน และจัดสวัสดิการให้สมาชิดทุกคน 
และขันที 5 ร่วมคิดตามสรุปบทเรียนมีการติดตามงาน ประเมินผล และสรุปบทเรียนร่วมกัน 

  3. องค์ประกอบของการขับเคลือนทุนในสังคมทีสําคัญนัน มีอยู่ 2 องค์ประกอบ 

คือ 1) องค์ประกอบภายใน ได้แก่ แกนนําเข้มแข็ง เข้าใจในงานรับผิดชอบ สังคมยอมรับ
ไว้วางใจ มีต้นทุนวัฒนธรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ 2) องค์ประกอบ

ภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากภายนอกทําให้การดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
ประสบความสําเร็จมากยิงขึน รวมทังเกิดการเชือมโยงการทํางานร่วมกันกับเครือข่ายภาคี

พัฒนา และเครือข่ายความร่วมมือ สามารถนําไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้ 

  4. ผลทีเกิดขึนจากกิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคม ทีสําคัญนันมี 2 ด้าน คือ 
1) ผลทีมุ่งหวังให้เกิด เป็นผลทีเกิดขึนจากวัตถุประสงค์ ทีร่วมกันกําหนดของชุมชน ขับเคลือน

โดยใช้ชุมชนในสังคม ซึงประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม          
ทุนความคิด และทุนทรัพยากร และ 2) ผลทีเกิดตามมาเป็นผลทีเกิดขึนจากการทํากิจกรรม   

โดยไม่ได้ให้เกิดตามมา ได้แก่ คนเกิดความไม่เข้าใจกันด้านความคิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ลดน้อยลง 
  5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการขับเคลือนทุนในสังคม แยก

เป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัญหาจากภายใน เช่น ความไม่เข้าใจตรงกันด้านความคิดของคนในชุมชน 
การเปลียนป่านผู้นําทําให้การสานต่อนโยบาย ไม่ต่อเนืองล่าช้า และ 2) ผลกระทบจากภายนอก 

เช่น ภาระหนีนอกระบบกู้ยืมมาใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้าน และวิถีการดําเนินชีวิตเป็นไปตาม

กระแสภายนอก 
  6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครังนี คือ 1) หนุนเสริมกระบวนการบริหาร

จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพคน และงบประมาณอย่างต่อเนือง โดยร่วมสรุปบทเรียนเพือ
พัฒนาศักยภาพทุกระดับและ 2) หน่วยงานทีเกียวข้อง ควรมีความต่อเนือง จริงจังในการ

ติดตาม ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือและค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพือนํามาใช้เป็นเครืองมือการ

พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึน 
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  สรสิชา ศรีนวล (2552: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่าง           

ทุนทางสังคมกับความมันคงของมนุษย์: กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี” เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพือศึกษาระดับทุนทางสังคมในอําเภอเมือง 

จังหวัดสิงห์บุรี 2) เพือศึกษาระดับความมันคงของมนุษย์ในอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี          
3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความมันคงของมนุษย์ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสิงห์บุรี 4) เพือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทีจะพัฒนาทุนทางสังคมและ

ความมันคงของมนุษย์ อันจะเป็นแนวทางในการนําทุนทางสังคมไปพัฒนาความมันคงของ
มนุษย์ให้กับประชาชนต่อไปการเลือกสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชน   

อ.เมือง จ.สิงห์บุรีจํานวน 400 คน เครืองมือทีใช้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้
ค่าความถี ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ          

ผลการศึกษาสรุป พบว่า 

  1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 15-30 ปี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) /ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานห้างหุ้นส่วนจํากัด/เอกชน    

มีรายได้ตํากว่า6,000 บาท มีสถานภาพสมรส และ มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล 

  2. ระดับปัจจัยทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ระดับปัจจัยทุนทางสังคมด้านเครือข่าย ด้านความไว้วางใจ ด้านกิจกรรมร่วมและ
ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงปัจจัยทุนทางสังคมด้านกลุ่มเท่านันทีอยู่ในระดับตํา 

  3. ระดับความมันคงของมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับความมันคงของมนุษย์ด้านสุขภาพ ด้านการมีงานทําและรายได้อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีเพียงความมันคงของมนุษย์ด้านความมันคงส่วนบุคคลทีอยู่ในระดับสูง 

  4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลังทีมีผลต่อความมันคงของ
มนุษย์โดยรวม ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส และปัจจัยด้านภูมิหลังที

ไม่มีผลต่อความมันคงของมนุษย์โดยรวม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลําเนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ทุนทางสังคมกับความมันคงของมนุษย์ พบว่า ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับความมันคงของมนุษย์ และปัจจัยทุนทางสังคมทีสามารถทํานาย

ความมันคงของมนุษย์ได้ดีทีสุดคือ ทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจ และทุนทางสังคมด้าน
กิจกรรมร่วมและความร่วมมือ 

  ข้อเสนอแนะ 1) ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรืองประโยชน์จากการรวมกลุ่มใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยการยกตัวอย่างการรวมกลุ่มของพืนทีอืน ๆ ทีประสบความสําเร็จให้

ประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุ่มจนเกิดความคิดทีจะรวมกลุ่มเพือก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่าง ๆ 2) ภาครัฐควรมีการบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหน้าทีของรัฐในการประพฤติ
ปฏิบัติหน้าทีอย่างเข้มงวด เพือมิให้ประพฤติมิชอบและนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจของประชาชน                
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3) หน่วยงานส่วนท้องถินควรมีการจัดประชุมในระดับหมู่บ้านโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการชีถึงปัญหาของตนเองหรือหมู่บ้าน และร่วมกันก่อตังกลุ่มทํากิจกรรมและร่วมมือกัน
ในการแก้ไขปัญหาความมันคงของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ 

 

2.5 แนวความคิดนําทางในการศึกษา 
 

จากการทบทวนนิยามและองค์ประกอบ คําสําคัญและข้อสรุปจากงานวิจัยทีเกียวข้องที
ได้กล่าวไว้ตังแต่ต้นต้น สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 หมวดหลัก ๆ คือ ความรู้ ความดี 

และความรัก ซึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี 1) มิติของความรู้ ได้แก่ ความรู้และ    
ภูมิปัญญา สมรรถนะของคนและผู้นํา 2) มิติของความดี ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ            

ต่างตอบแทน เอืออาทรและช่วยเหลือกัน ศีลธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณี    

ความเชือทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม  ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึง    
สถาบันทางสังคม และ 3) มิติของความรัก ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจ การเป็น

พวกเดียวกันและความรักในพวกพ้องของตน มาใช้เป็นแนวทางหรือขอบเขตในการศึกษาถึง
สถานภาพของทุนทางสังคม อันเป็นทุนทีมีอยู่ในชุมชนบ้านบางไพร ซึงทุนเหล่านีได้ผ่าน

กระบวนการในการนําไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึงจะเป็นกระบวนการเพือทําให้เกิดการขับเคลือน

ไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การทําให้ชุมชนเป็นสังคมทีพึงปรารถนาของคนในชุมชน ในทํานอง
เดียวกับศัพท์ทางวิชาการว่า คุณภาพสังคม (Social Quality) หรือ การเป็นสังคมทีมีคุณภาพ   

ทีแวดวงวิชาการกําลังให้ความสนใจอยู่ในปัจจุบัน แต่ในการศึกษาระดับนีอาจจะเป็นเพียงสังคม
ในมุมมองของชาวบ้านสามัญชนทัว ๆ ไปทีเขาปรารถนาในเรืองต่าง ๆ ซึงในกระบวนการ

ดังกล่าวหากได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 

ศาสนา รวมทังรัฐบาล หรือภาคส่วนอืน ๆ ทีเกียวข้อง ก็ยิงจะทําให้เกิดผลดีต่อชุมชนและบรรลุ
เป้าหมายได้รวดเร็วขึน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจทีหลีกเลียงแรงกดดันจากปัญหาอุปสรรคใน

ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และอืน ๆ ทีเกิดจากทัง
ภายในและภายนอกชุมชน ซึงปัญหาและอุปสรรคเหล่านันจะต้องถูกแก้ไขในกระบวนการจัดการ

โดยใช้ทุนทางสังคมช่วยเช่นเดียวกัน ดังภาพที 2.7 
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สังคมทีพึงปรารถนา 

ทุนทางสังคม 

มิติของความรู้ 

• ความรู้ ภูมิปัญญา 

• สมรรถนะของคนและผู้นํา 

มิติของความดี 

• บรรทัดฐานทางสังคม  

• สถาบันทางสังคม 

• ความเห็นอกเห็นใจ เอืออาทร 

    ต่างตอบแทน ช่วยเหลือกัน 

• วัฒนธรรมและประเพณี 

• ศีลธรรมและจริยธรรม  

• ความเชือทางสังคม 

• ทรัพยากรและการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 

มิติของความรัก 

• เครือข่ายทางสังคม  

• ความไว้วางใจ 

• การเป็นพวกเดียวกันและ

ความรักพวกพ้อง 
 

การสนับสนุน 

• ครอบครัว 

• ชุมชน 

• ศาสนา 

• รัฐบาล 

• ฯลฯ 

ปัญหาอุปสรรค 

• ด้านการเมืองการปกครอง 

• ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• ด้านเศรษฐกิจ 

• ฯลฯ 

ขับเคลือน การนําทุนทางสังคมออกมาใช้ 

 

ภาพที 2.7 แสดงแนวความคิดนําทางในการศึกษา 
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บทที 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษา “ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง

ไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” ในครังนี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดําเนิน

การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดย

อาศัยกระบวนการและวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือ

ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (Key-informant) ร่วมกับการใช้การสังเกตการณ์และการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมจากเอกสาร นอกจากนี ยังนําเอาเทคนิคบางประการของวิธีการวิจัยอืน  ๆ

ประกอบ เพือช่วยเสริมสร้างให้การศึกษาเกิดความครอบคลุม ได้แก่ เทคนิคสามเส้า 
(Triangulation Technique) เพือการตรวจสอบข้อมูล เทคนิคการสํารวจอย่างเร่งด่วน 

(RRA - Rapid Rural Appraisal) ในการระบุผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ ซึงมีรายละเอียดดังนี 

 

3.1 วิธีการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาได้กําหนดวิธีการศึกษาไว้ ดังนี 

3.1.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 

(Document Study and Literature Review) ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์    

ภาคนิพนธ์ บทความ และรายงานทางวิชาการทีเกียวข้อง 

3.1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการสังเกตการณ์ และ
การสัมภาษณ์ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (Key-informant)  
 

  เนืองจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และกําหนดพืนทีแบบเฉพาะเจาะจง
เพือให้สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นทีต้องการทําการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้มีการ

กําหนด  ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (Key-Informant) โดยอาศัยการใช้เทคนิคการสํารวจอย่าง
เร่งด่วน (RRA) เพือให้ได้รายชือ Key person มากลุ่มหนึง จากการใช้แบบสํารวจเพือ



63 

  
 

ค้นหาผู้ให้ข้อมูลสําคัญกับร้อยละ 50 ของครัวเรือน จากนันจะคัดเอา 15 คน ตาม

คุณสมบัติทีได้กําหนดก่อนเพือความแม่นตรงและป้องกันอคติ (Bias) โดยกําหนด

คุณสมบัติทีจําเป็นเพือการได้มาซึงข้อมูลทีหลากหลาย โดยจัดเป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 

ดังนี (ดูตารางที 3.1) 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน จํานวน 5 คน 

โดยเป็นผู้ทีมีคุณสมบัติ คือ 1) รู้ข้อมูลเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชนอย่างละเอียดตังแต่เริม

ก่อตัง 2) เป็นคณะกรรมการหรือสมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 3) เต็มใจให้ข้อมูล 

3.2.2 สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน จํานวน 4 คน โดยเป็นผู้ทีมี

คุณสมบัติ คือ 1) เป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 2) เต็มใจให้ข้อมูล 

3.2.3 บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน อันได้แก่ คนในชุมชน
ทีไม่ได้เข้าร่วมเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องจากภาครัฐ จํานวน 6 

คน โดยเป็นผู้ทีมีคุณสมบัติ คือ 1) มีบทบาททีเกียวข้องกับเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

(แต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการหรือสมาชิก) และ 2) เต็มใจให้ข้อมูล 

 

ตารางที 3.1 ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

 

คุณสมบัติ 

ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

คณะกรรมการ

บริหาร 
สมาชิก 

บุคคลภาย 

นอกเครือข่าย/

องค์กรชุมชน 

1. รู้ข้อมูลเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชนอย่างละเอียด

ตังแต่เริมก่อตัง 
2. เป็นคณะกรรมการหรือสมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. เป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีบทบาททีเกียวข้องกับเครือข่าย/กลุ่มองค์กร
ชุมชน 

5. เต็มใจให้ข้อมูล 

5 

 
5 
- 
5 
5 

1 

 
- 
4 
4 
4 

- 

 
- 
- 
3 
6 

 
แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554. 
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3.3 แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
   

จากแนวความคิดนําทางในการศึกษาในท้ายบททีผ่านมา ผู้ศึกษาได้นํากรอบ

ความคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นเครืองมือ หรือแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล ทีสําคัญ ดังนี 

 

ส่วนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 เพศ/ อายุปัจจุบัน 

1.2 บ้านเกิด ภูมิลําเนาเดิม 

1.3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

1.4 การศึกษาสูงสุด/ การนับถือศาสนา 

1.5 อาชีพเดิม (หลัก/ อาชีพรอง) 

1.6 สถานภาพสมรส 

1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

1.8 ระยะเวลาทีอยู่อาศัยในชุมชนปัจจุบัน 

1.9 ทีดินทํากิน  

1.10 รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน 

1.11 ตําแหน่งหน้าทีทีได้รับผิดชอบในกลุ่ม/เครือข่าย ทังในและนอก

ชุมชน 
ส่วนที 2 สภาพชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

2.1 สภาพชุมชนด้านกายภาพ (สภาพทัวไปทางกายภาพของชุมชน 

ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ, สาธารณูปโภค และปัญหา) 

2.2 สภาพชุมชนด้านการดํารงชีวิต 

2.1.1 ด้านเศรษฐกิจ (สภาพทัวไปด้านเศรษฐกิจของชุมชน 

ได้แก่ การประกอบอาชีพ, ฐานะ, รายได้, ราคาผลผลิต, การตลาด, ปัจจัยการผลิต, และ
ปัญหา) 

2.1.2 ด้านสังคม (สภาพทัวไปด้านสังคม การเมืองของชุมชน 

ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ชุมชน ระหว่างกลุ่มต่างๆ, การรวมกลุ่มและเครือข่าย, 

การศึกษา, ความเชือและศาสนา และปัญหา) 
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ส่วนที 3 การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และความสัมพันธ์ทางสังคม 

3.1 สถานะของกลุ่มและเครือข่ายในชุมชน (ชือกลุ่ม, ประเภทกลุ่ม, ปีที

ก่อตัง, วัตถุประสงค์, จํานวนสมาชิกแรกเริม-ปัจจุบัน, ความสัมพันธ์/ช่วยเหลือกับกลุ่ม 
อืน ๆ) 

3.2 รูปแบบ/ ความสัมพันธ์ของกลุ่มและเครือข่ายในชุมชน 

3.3 แกนนําในการจัดตัง (ชาวบ้าน, ผู้นํา, รัฐ, เอกชน, อืนๆ) หรือปัจจัย

ผลักดันการก่อเกิด (บุคคล, สภาพแวดล้อม, ปัญหา, นโยบายรัฐ, เอกชน, อืนๆ) และ

รูปแบบการผลักดัน/ สนับสนุน (วัตถุ, ความรู้/ข่าวสาร, อารมณ์, สือ) 
3.4 กระบวนการการขับเคลือนกลุ่มและเครือข่ายในชุมชน 

3.5 การขยายเครือข่ายและเชือมโยงเครือข่ายทังในและนอกชุมชน 
ส่วนที 4 ผลทีเกิดจากการมีเครือข่าย 

4.1 ผลต่อตนเอง 

4.2 ผลต่อชุมชนโดยรวม  

4.3 ผลต่อสังคมภายนอก  
ส่วนที 5 สังคมทีพึงปรารถนา 

5.1 ภาพหรือลักษณะของสังคมทีน่าอยู่ทีสุดทีอยากเห็น 

5.2 ภาพหรือลักษณะของสังคมทีไม่น่าอยู่ (ไม่พึงปรารถนา)  

5.3 ภาพหรือลักษณะทีน่าจะเป็นไปได้มากทีสุดของชุมชนบ้านบางไพร  

ส่วนที 6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยรวมรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และการศึกษาในภาคสนาม โดยการ

เข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนเป็นช่วงๆ มีการแนะนําตัว และสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนโดย
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการแนะนําตัวและชีแจงวัตถุประสงค์กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญก่อน

การสัมภาษณ์ทุกครัง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทําไปพร้อม ๆ กับการวิเคราะห์

ข้อมูลเบืองต้น และมีวิธีในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคสามเส้า 

(Triangulation Technique) เพือการตรวจสอบข้อมูลทีได้จากบุคคล เวลา และสถานทีที



66 

  
 

แตกต่างกัน ควบคู่ไปกับบริบทของสังคม โดยมีรายละเอียดของวิธีวิจัยในการเก็บข้อมูล 

ดังนี 

 

3.4.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 

(Document Study and Literature Review) ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ บทความ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ และรายงานทางวิชาการทีเกียวข้อง      

เพือศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับเรืองทีศึกษา โดยเฉพาะเรืองความเป็นมาและ

แนวคิดทุนทางสังคม และขอความอนุเคราะห์เอกสารข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและสถานีอนามัย เพือรวบรวมข้อมูลพืนฐาน บริบทและสภาพทัวไปของชุมชน  

 
3.4.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ 2 วิธี ดังนี 

1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ข้อมูลพืนฐาน 

บริบทและสภาพทัวไปของชุมชน 

2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการวิจัยสนาม
เพือสัมภาษณ์โดยใช้แนวทางการสนทนาหรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูล

ทีสําคัญ (Key-informant) ในประเด็นของการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ จะช่วยให้ได้
ข้อมูล และนําไปตีความได้เพิมมากขึน ซึงจะยังประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 

3.4.3 การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The Ethnographic 

Futures Research) เป็นการสัมภาษณ์โดยให้ผู้ทีถูกสัมภาษณ์ได้สะท้อนความคิดเห็นถึง

ภาพของสังคมทีพึงปรารถนา แล้วเลือกเอาแนวโน้มทีมีฉันทามติระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ 

โดยใช้อนาคตภาพทีเป็นทางเลือก (Alternative) 3 ภาพเรียงลําดับกัน คือ   

1) อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic Scenario) 

2) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic scenario) 

3) อนาคตภาพทีน่าจะเป็นไปได้มากทีสุด (Most-Probable Scenario) 

เทคนิคนีใช้เพือต้องการทราบภาพของสังคมทีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาใน

ทัศนะของคนในชุมชน ซึงจะนําไปใช้เป็นเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goals) ในการ
ออกแบบตัวแบบการขับเคลือนการนําทุนทางสังคมไปใช้เพือนําไปสู่สังคมทีชุมชนพึง

ปรารถนาต่อไป 
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3.4.4 การสังเกตการณ์ (Observation) ใช้ 2 วิธี ดังนี 

1) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (None-Participant Observation) 

ในการศึกษาข้อมูลพืนฐาน บริบทและสภาพทัวไปของชุมชน และพฤติกรรมของคนใน
ชุมชน เป็นต้น 

2) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการ

พักอาศัยในชุมชน เพือเรียนรู้วิถีชีวิต รวมทังการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การประชุม 

ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลทีได้จากการสนทนาหรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก     

การสัมภาษณ์แบบทีไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จะมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยอาศัยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) 

เพือการตรวจสอบข้อมูลทีได้จากบุคคล เวลา และสถานทีทีแตกต่างกัน และทําการ

วิเคราะห์ให้เชือมโยงความสอดคล้องของเนือหายึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด 

ทฤษฎีควบคู่กับบริบท และงานวิจัยทีเกียวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร

ต่าง ๆ เพือให้ได้ผลการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ทีได้กําหนดไว้ 
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บทที 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรืองความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เนินการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ       

และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ จํานวน 15 คน           
มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี 

 

4.1 บริบทชุมชน 
 

  4.1.1 ตํานานบ้านบางไพร
*
 

ชุมชนบ้านบางไพร* อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหมู่บ้านทีเมือครังสมัย

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงหยุดพักทัพเพือรอเวลาไปตีข้าศึกพม่าทีค่ายบางกุ้งจน

ประสบชัยชนะ ชือเดิม เรียกว่าวัดพักทัพ โดยได้มีการกล่าวถึง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554) 
ไว้ว่า 

“สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงทรงมีพระราชดํารัสสังให้หัวเมืองปากใต้ยก
กองทัพเรือมาตังค่ายสร้างกําแพงล้อมวัดบางกุ้งทีตําบลบางกุ้ง               

เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า “ค่ายบางกุ้ง” กองทัพพม่าซึงยกทัพเข้ามาตามลํา

นําแม่กลองและบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้ง โดยทีกองทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่
สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตก หลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกใน 

ปี พ.ศ. 2310 ค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่ายร้าง เมือสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้ว โปรดให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรรคพวก      

มาตังเป็นกองทหารรักษาค่ายเก่าทีบางกุ้ง จึงเรียกกันอีกชือหนึงว่า “ค่ายจีน

บางกุ้ง” ในปี พ.ศ. 2311 หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไปประมาณ 8 เดือน 
กองทัพพม่านําโดยเจ้าเมืองทวายยกทัพบกและทัพเรือลงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง

ไว้ ทหารจีนทีรักษาค่ายบางกุ้งสู้รบอย่างเต็มทีแต่มีกําลังน้อยกว่าเกือบจะเสีย

                                                 
* นามสมมติ 
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ค่ายแก่พม่า กรมการเมืองสมุทรสงครามจึงมีหนังสือกราบทูลไปยังกรุงธนบุรี 

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทราบจึงยกกองทัพมาตีทัพพม่าแตกพ่ายไป” 
วัดพักทัพ ต่อมาเรียกเพียนเป็นวัดบางไพร* แล้วจึงใช้เรียกเป็นชือหมู่บ้านเป็นต้นมา 

ชุมชนบ้านบางไพร อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สวนเกษตร ครอบครัวดังเดิมเป็น
คหบดีเก่า มีความเพียบพร้อมทุกด้าน มีแม่ครัวทําอาหารคาวหวาน มีทีอยู่อาศัยเป็นบ้านทรง

ไทยโบราณจํานวนมาก เป็นชุมชนหนึงทีส่งผลไม้ไปขายยังหัวเมืองต่าง ๆ ได้แก่ ส้มโอ ลินจี 

ส้มแก้ว มะพร้าว มีวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเกือกูลกัน เช่น การลงแขกเก็บมะไฟ การสร้าง
บ้าน การพายเรือแบ่งปันข้าวปลาอาหาร เป็นต้น 

   

  4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  บ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหนึงในจํานวน 8 หมู่บ้าน ของ

ตําบลนําคลอง* มีพืนทีทังหมด 276 ไร่ 42 ตารางวา หากวัดความยาวของพืนทีหมู่บ้าน จะวัด

ได้ในแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โดยใช้ระยะทางจากทางเข้าหมู่บ้าน (สามแยก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ไปตามถนนจนถึงบ้านเลขที 68 ซึงเป็นบ้านหลังสุดท้ายก่อน

ข้ามเขตหมู่ที 7 จะมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ส่วนความกว้างของหมู่บ้าน วัดได้ในแนว
ทิศเหนือ (แนวของคลองบางไพร* และคลองนําดี*) ลงมาทิศใต้แนวคลองตาเย็น* จะมีระยะ

ประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี (ดูภาพที 4.1) 

ทิศเหนือ  จรด หมู่ที 3 และหมู่ที 8 ตําบลนําคลอง 
ทิศใต้   จรด หมู่ที 1 ตําบลนําคลอง 

ทิศตะวันออก จรด หมู่ที 7 ตําบลนําคลอง 
ทิศตะวันตก จรด หมู่ที 1 ตําบลนําคลอง 

 

4.1.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 

          4.1.3.1 การประกอบอาชีพ ประชากรร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทาสวนลินจี และส้มโอ ซึงส่วนใหญ่มีทีดินทํากินเป็นของตนเอง และอีกร้อยละ 30 รับราชการ 

และร้อยละ 10 รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม 

 

         4.1.3.2 รายได้ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลีย 55,861 บาท/คน/ปี (จาก

ข้อมูลแผนชุมชนบ้านบางไพร จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม) 
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4.1.4 สภาพสังคม 

 

4.1.4.1 ระบบการปกครอง 

ระบบการปกครองยังเป็นระบบทีมีทัง กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึงได้มีผู้ใหญ่บ้าน
ปกครองมาหลายชัวอายุคน จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านทังหมด 5 คน  

ส่วนกํานันคนปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งได้ 24 ปี (ตังแต่ปี พ.ศ. 2530 จนมาถึง
ปัจจุบัน) สืบเนืองจากพระราชบัญญัติปกครองท้องถิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550  

ให้มีการเปลียนแปลง วาระการดํารงตําแหน่งกํานันจาก 5 ปี เป็นกํานันจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี 

จึงทําให้กํานันอาคม* สามารถดํารงตําแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน (มีอายุได้ 59 ปี) ซึงเหลือวาระใน
ดํารงตําแหน่งอีกเพียง 1 ปี ก็จะเกษียณ ประกอบกับมีภรรยาและบุตร 2 คน อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ทําให้กํานันอาคม ไป-กลับกรุงเทพอยู่บ่อย ๆ จนชาวชุมชนบ้านบางไพร มัก
เปรียบเทียบกํานันคนปัจจุบัน กับอดีตกํานันว่า “สู้กํานันเก่าไม่ได้ เพราอดีตกํานัน ใกล้ชิดกับ

ชุมชน และร่วมแก้ไข ร่วมพัฒนากับชุมชน เพราะอยู่ติดถิน ผิดกับคนปัจจุบัน มักไม่ค่อยพบ”  

สําหรับผู้ใหญ่บ้านทีเพิงเสียชีวิต (เสียชีวิตเมือเดือนพฤษภาคม 2554) มักอยู่ใน
ชุมชน แต่ชาวชุมชนมักพูดว่า “ดืมเก่ง พูดเก่ง แต่งานไม่เท่าไร” อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 

(พฤษภาคม 2554) ได้มีการเลือกตังผู้ใหญ่บ้านใหม่ ก็ได้ลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านทีเสียชีวิต 

ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ทีบ้านบางไพร ไม่ได้ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยชาวชุมชน เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มแปรรูปผลไม้ กลุ่มคนเอาถ่าน ฯลฯ 

ต่างรู้สึกว่าทาง อบต. ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญ ของบไปก็ไม่ได้  จึงต้องร้องข้อไปยังจังหวัด-
อําเภอ ซึงทางจังหวัด-อําเภอ ก็จะขอร้องแกมบังคับให้ อบต. เข้ามาดูแล และ/หรืออนุมัติงบ   

ไม่ว่าจะเป็นงบการสร้างถนน ต่อสายไฟฟ้า (กลุ่มโฮมสเตย์) หรือการร้องขออาคารถ่ายทอด

ความรู้ ฯลฯ ทําให้ความสัมพันธ์ของชุมชน กับทาง อบต. ไม่ค่อยแนบแน่นเท่าไรนัก การทํางาน
จึงไม่มีการสอดประสารกัน อย่างไรก็ตาม เนืองจากชุมชน มีส่วนผลไม้รองรับ และยังมีอาชีพ

เสริมอย่างอาชีพโฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านทําอาหาร รวมถึงกลุ่มผลไม้แปรรูป จึงทําให้ชุมชน       
มีความสามารถพึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ  

 

4.1.4.2 ประชากร/ครัวเรือน 

บ้านบางไพร มีประชากรซึงในการศึกษาครังนีถือว่าเป็นคนทีใช้ทุนทางสังคมที

มีอยู่ในชุมชน ซึงมีจํานวนทังหมด 248 คน โดยแบ่งชาย 134 คน เป็นหญิง 114 คน ในจํานวน

นีมีผู้สูงอายุ 73 คน และมีผู้ด้อยโอกาสทีเป็นผู้พิการอยู่จํานวน 6 คน (ข้อมูลผู้อยู่อาศัยจริง จาก
โรงพยาบาลสุขภาพตําบลนําคลอง ณ วันที 19 มิถุนายน 2554)  
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ประชากรบ้านบางไพร อาศัยอยู่ในบ้านทีมีรูปทรงลักษณะแตกต่างกันไปตาม

ฐานะจํานวน 72 ครัวเรือน ซึงในสังคมไทยถือว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก จากภาพแผนทีทางสังคม 
(แผนภาพที 4.1) จะเห็นได้ว่าบ้านบางไพร มีรูปแบบของการตังถินฐาน สร้างหรือตังบ้านเรือน 

แบบกระจายไปตามแนวยาวของเส้นทางคมนาคม (Linear Settlement) หรือแบบ Ribbon 
โดยเฉพาะในอดีต ชาวบ้านบางไพร ใช้คลองบางไพร เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก สะดวกต่อการ

เดินทาง การติดต่อค้าขายการปะทะสังสรรค์กันในสังคมปัจจุบันมีการตังถินฐานเปลียนไปจาก

ตามแนวลําคลองมาเป็นการตังบ้านเรือนไปตามแนวถนนในลักษณะของการตังถินฐานแบบนีจัด
ว่ามีข้อจํากัดของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืนฐาน (Public Utility and 

Infrastructure) ค่อนข้างมากเนืองจากต้องวางแผนพัฒนาระบบขนานไปตามเส้นทางถนนซึง
อาจมีความยาวของถนน ประมาณ 2 กิโลเมตร ข้อดีของการตังถินฐานแบบนีก็คือช่วยให้เกิด

การไม่กระจุกตัวของชุมชนซึงช่วยบรรเทาปัญหาความแออัด ส่วนพืนทีแนวหลังจากบ้านเรือน

ของบ้านบางไพร จะเป็นพืนทีเกษตรกรรมหรือสวนผลไม้ ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าว ลินจี เป็นต้น 
นอกจากนี การพัฒนาด้านสิงอํานวยความสะดวกยังทําให้ลักษณะครอบครัวเปลียนไป คือ เริมมี

ลักษณะของครอบครัวเดียวให้เห็น โดยการออกไปสร้างบ้านของตนเองอยู่กันแบบพ่อ แม่ ลูก 
ทังทีสร้างบนทีดินใหม่และบนทีดินเก่าทีใกล้หรือติดกับบ้านหลังเดิม แต่ก็มีไม่มากนัก อย่างไรก็

ตามลักษณะของความสัมพันธ์ก็ยังคงความเป็นครอบครัวขยายอยู่เช่นเดิม  

 

4.1.4.3 สถานทีสําคัญในชุมชน 

บ้านบางไพรมีสถานทีทีสําคัญในชุมชน ดังนี โรงเรียน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัด

คลองเจริญ* ซึงภายในมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีวัด 2 แห่ง คือ วัดบางไพร* และวัดคลอง
เจริญ* มีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 1 แห่ง มีวิทยุชุมชน/หอกระจาย

ข่าว 2 แห่ง มีสนามกีฬา 2 แห่ง มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง ทีประกอบด้วยฐานการเรียนรู้

ชุมชน 8 แห่ง มีทีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน 2 แห่ง มีบ้านพักบริการให้กับนักท่องเทียว 6 แห่ง 
มีร้านค้า/ร้านอาหาร 4 แห่ง มีสวนสาธารณะ/สนามเด็กเล่น 2 แห่ง และสถานีตํารวจชุมชน      

1 แห่ง ดังจะได้อธิบายจากแผนทีทางสังคมต่อไป (แผนภาพที 4.1) 
 

4.1.4.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดิน

ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงทําให้มีการใช้ประโยชน์ทีดินด้านการเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ โดยเป็นทีเกษตรกรรม (ทําสวน) ประมาณ 200 ไร่ และเป็นทีสาธารณะ 1 ไร่ นอกนันเป็นที

อยู่อาศัยและอืน ๆ 
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 2) ทรัพยากรนํา /แหล่งนํา แหล่งนําธรรมชาติทีสาคัญมี 4 แห่ง ได้แก่ 

คลองบางไพร คลองนําดี คลองตาเย็น และคลองพัฒนา ซึงเป็นคลองลัดจากแม่นําแม่กลอง   
เป็นแหล่งนําทีสามารถใช้นําได้ตลอดทังปีและนํามีคุณภาพดี มีการใช้ประโยชน์เพือการเกษตร

และอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

 3) ทรัพยากรป่าไม้ ในชุมชนไม่มีป่าไม้ธรรมชาติหรือป่าสาธารณะ 

โดยต้นไม้ในพืนทีทังหมดคือผลไม้ หรือสวนผลไม้ อันเป็นแหล่งทํามาหากินของคนในหมู่บ้าน 
 

4.1.4.5 ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 

  1) การเดินทางเข้าหมู่บ้าน บ้านบางไพรการเดินทางมีความสะดวก 
โดยมีถนนลาดยาง 2 เส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีต 2 เส้นทาง ระยะทาง       

1 กิโลเมตร ห่างจาก อบต. 500 เมตร และห่างจากตัวอําเภอเพียง 2 กิโลเมตร 
  2) สาธารณูปโภค บ้านบางไพรมีไฟฟ้าใช้ทัง 72 ครัวเรือน ไม่มีประปา

หมู่บ้านแต่มีประปาจากหมู่ที 1 ซึงเป็นประปาผิวดินใช้นําจากแม่นําแม่กลอง และมีโทรศัพท์

สาธารณะ 2 แห่ง 
  3) แหล่งนํา บ้านบางไพรมีบ่อนําตืน 1 แห่ง ไม่มีบ่อนําสาธารณะ แต่มี

คลอง 4 แห่ง และคลองสาขาอีกมากมายทีนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

   

  4.1.5 วิถีชีวิต/กิจกรรมทางสังคม 

นอกจากข้อมูลเบืองต้นทีแสดงถึงสถานทีสําคัญในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ        

และข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค ผู้ศึกษายังได้สํารวจและพัฒนา “แผนทีทางสังคม” 

(Social Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพือมุ่งอธิบายถึงส่วนประกอบของชุมชนทีเป็นสถานทีสําคัญ 
จุดทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตทีสําคัญ และสถานทีรวมตัวอืน ๆ อันเป็นแหล่งทํากิจกรรมของคน

ในชุมชน ในการพบปะ หรือปฎิสัมพันธ์กันในแต่ละรอบวัน รอบเดือน และรอบปี ได้ดังนี (ดูภาพ

ที 4.1) 
 

4.1.5.1 ครอบครัว  

บ้านบางไพรมีจํานวน 72 ครัวเรือน ตังอยู่ตามแนวของคลองและถนน ดังทีได้
กล่าวไว้ข้างต้น โดยผู้ศึกษาได้ระบุตําแหน่งทีตังพร้อมเลขทีบ้านในแผนทีทางสังคม ซึงถือว่า

เป็นสถานทีแรกทีคนในหมู่บ้านมีการปฏิสัมพันธ์กัน คนเหล่านันก็คือ พ่อ แม่ ลูก และญาติพี
น้อง แต่จริง ๆ แล้ว ใน 72 ครัวเรือน ไม่ได้แปลว่ามี 72 ครอบครัว เพราะบางครัวเรือนอาจมี

การอยู่อาศัยรวมกันมากกว่า 1 ครอบครัว เนืองจากเป็นครอบครัวขยาย  
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4.1.5.2 สถานทีทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต 

แหล่งนํา บ้านบางไพรมีแหล่งนําทีมีความจําเป็นในการอุปโภคและบริโภคได้

ทุกวัน ทังในครัวเรือนและการทําเกษตรกรรม ซึงทังหมดเป็นลําคลอง ได้แก่ คลองบางไพร 
คลองนําดี และคลองพัฒนา ซึงถือว่ามีขนาดใหญ่และเป็นเสมือนสายเลือดเลียงคนในหมู่บ้าน 

และยังมีคลองขนาดรองลงมาอีก เช่น คลองตาเย็น ซึงมีประโยชน์ในการทําเกษตรกรรมของ

ชาวบ้านเช่นกัน 

ถังเก็บนํา ของบ้านบางไพร มี 3 จุด ตังอยู่ทีหลังทีทําการสายตรวจตําบลนํา

คลอง ในวัดบางไพร และในวัดคลองเจริญ ปัจจุบันนําประปาทีชาวบ้านบางไพร ใช้ในการ

อุปโภคและบริโภคนัน ต่อมาจากประปาหมู่บ้านของหมู่ที 1 นอกจากนีบ้านบางไพร ยังมีเครือง
ทํานําดืม ซึงตังอยู่ในวัดคลองเจริญ จะใช้ในยามมีงานบุญประเพณีเป็นส่วนใหญ่ประมาณเดือน

ละครัง 

ร้านขายอาหาร บ้านบางพลับ มีร้านขายอาหารให้สําหรับชาวบ้านอยู่ 3 ร้าน

ด้วยกันคือ ร้านขายอาหารบริเวณติดสะพานข้ามไปหมู่ที 3 บนถนนระหว่างอําเภอ ซึงจะมี

ชาวบ้านและ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมากินและนังคุยกัน ในช่วงเช้าของทุกวัน และร้านขายอาหาร

ตรงข้ามวัดคลองเจริญ ร้านขายอาหารเหล่านีซึงจะมีชาวบ้านแวะเวียนมาเรือย ๆ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันทีชาวบ้านไม่มีเวลาทําอาหารด้วยตนเอง นอกจากนียังมีร้านขายขนม ข้างศาลาริมทาง 

ปากทางเข้าหมู่บ้าน 

ร้านขายของชํา มีอยู่ 2 ร้าน คือ ร้านหน้าบ้านเพ็ญ* รีสอร์ท และ ร้านทีตังอยู่

บ้านเลขที 14/1 ของทีขาย ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือนทัวไป ขนมขบเคียว และเครืองดืม ซึงเป็น

สถานทีทีชาวบ้านมานังดืมและพูดคุยกันในช่วงเย็นหลังการทํางานจนถึงช่วงคําของทุกวัน 

 

4.1.5.3 สถานพยาบาล  

ชาวบ้านบ้านบางพลับ สามารถเลือกเข้ารับบริการได้ 2 แห่ง คือ           

สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ตังอยู่บริเวณ 3 แยก ปาก

ทางเข้าหมู่บ้านถือเป็นสถานพยาบาลทีใกล้ทีสุดทีชาวบ้านทีเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ มาใช้บริการ
ทุกวัน ด้วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีโรงพยาบาลห่างจากหมู่บ้านเพียงประมาณ 2 

กิโลเมตร ในกรณีอาการหนัก รวมทังถูกส่งตัวมาจาก รพ.สต. 

 

4.1.5.4 สถานศึกษา 

การศึกษาในระบบ บ้านบางไพร มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 2 แห่งคือ 

1) โรงเรียนวัดบ้านบางไพร ตังอยู่ข้างสถานีอนามัยและหลังทีทําการสายตรวจ ซึงปัจจุบันปิด

การเรียนการสอนแล้ว เนืองจากมีจํานวนนักเรียนน้อยกว่าทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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ส่วนตัวอาคารเรียนมีแผนทีจะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พืนบ้านต่อไป 2) โรงเรียนวัดคลองเจริญ     

เปิดการเรียนการสอนตามปกติ นอกจากนีในโรงเรียนยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอีก
ด้วย ส่วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชาวบ้านจะนิยมส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนยัง

โรงเรียนในอําเภอบางคนที โรงเรียนในอําเภออัมพวา และในระดับอุดมศึกษานันชาวบ้านจะ

นิยมไปเรียนทีกรุงเทพมหานคร สําหรับการศึกษานอกระบบ บ้านบางไพร มีสถานทีอ่าน

หนังสือประจําหมู่บ้านหนังสือ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทีเรียนรู้เกียวกับส้มโอ

ปลอดสารพิษ ตังอยู่บ้านเลขที 9/3 หรือบ้านสวนส้ม* โฮมสเตย์ รวมทังมีศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนอีกแห่งซึงตังอยู่หลังหลังทีทําการสายตรวจ 
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ภาพที 4.1 แผนทีทางสังคม ชุมชนบ้านบางไพร ตําบลนําคลอง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

แหล่งทีมา: สํารวจและพัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.
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ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือ “ศูนย์การเรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญา

ท้องถินสมุทรสงคราม” ตังอยู่ทีบ้านสวนส้ม โฮมสเตย์ บ้านของครูสมชาย* ผู้เป็นประธาน

ศูนย์ฯ ดําเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ซึงเป็นสถานที

ให้คนในหมู่บ้านพบปะ เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับคนภายนอก และ
นักท่องเทียวทีมีความสนใจ ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ได้แก่ 

ฐานเรียนรู้ที 1 การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ ตังอยู่ทีบ้านสวนส้ม โฮมสเตย์ โดยมีครูสมชาย 

เป็นวิทยากร สามารถให้ผลผลิตถึง 4 ครัง ในรอบ 1 ปี ฐานเรียนรู้ที 2 การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนําคลองสร้างสรรค์ อําเภอบางคนที ตังอยู่บ้านเลขที 

27 ดําเนินกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาดังเดิมในการถนอมอาหาร ผัก ผลไม้แช่อิม และแปรรูป

บรเพ็ดให้สามารถรับประทานได้ โดยมีป้าขาว* เป็นวิทยากร ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน ตังอยู่หน้าโรงเรียนวัดแก่นจันทน์เจริญ ดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริขิงพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึงประกอบด้วย 

ฐานเรียนรู้ที 3 คนเอาถ่าน, ฐานเรียนรู้ที 4 เพาะเห็ดโอ่ง และฐานเรียนรู้ที 5 เพาะถัวงอก

แบบไร้ราก ตังอยู่หน้าบ้านของครูปลา* และเป็นวิทยากร ฐานเรียนรู้ที 7 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

และ ฐานเรียนรู้ที 7 การทําสมุนไพรไล่แมลง ซึงตังอยู่ทีเดียวกับฐานเรียนรู้ที 1 การปลูกส้ม

โอปลอดสารพิษ โดยมีครูสมชาย เป็นวิทยากร ฐานเรียนรู้ที 8 สมุนไพรไทย บรรยายทีศูนย์ฯ 

โดยวิทยกรคือ พระนพพร* จากวัดคลองเจริญ 

 

4.1.5.5 ศาสนสถาน 

วัดบางไพร หรือวัดพักทัพ มีโบสถ์เก่าแก่ประดิษฐานหลวงพ่อชนะศึก ในสมัย

สมเด็จพระเจ้าตากสินดังทีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เป็นสถานทีทีชาวบ้านในตําบลนําคลอง หมู่ 1, 

2, 3 และ 4 มาพบปะกันเพือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในวันขึนปีใหม่ เดือนมกราคม จะมี

การตักบาตรรอบพระอุโบสถ และประมาณวันที 14 เมษายน ของทุกปี ทีวัดบางไพร จะมีการจัด
งานทําบุญให้กับหลวงปู่โห้ อดีตเจ้าอาวาสทีเป้นผู้สร้างวัด 

วัดคลองเจริญ มีโบสถ์เก่าแก่และโบสถ์ใหญ่ทีภายในมีภาพวาด

พระมหากษัตริย์กรังรัตนโกสินทร์ ทัง 9 พระองค์ เป็นวัดทีชาวบ้าน หมู่ 5, 6, 7 และ 8 มาพบปะ
กันเพือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีพระจําวัดตลอด มีกิจกรรมทีเป็นเอกลักษณ์ คือ ประเพณี

ตักบาตรขนมครก ทีจัดขึนในวันขึน 8 คํา เดือน 10 เป็นประจําทุกปี ซึงเป็นกิจกรรมทีชาวบ้าน
ทังตําบลมาพบปะปัน ในบริเวณวัดยังมี ต้นจันทน์ อายุ 200 ปี และ ต้นโพธิจากพุธคยาอินเดีย 

รวมทังศาลาประดิษฐานรูปหล่อจําลองหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่โห้ หลวงพ่อมหาพัฒน์ อดีต

เจ้าอาวาส หลวงพ่อวัดคลองเจริญทีชาวบ้านและนักท่องเทียวกราบไหว้บูชาและเสียงเซียมซี 
เพือเป็นศิริมงคล ส่วนกิจกรรมทีมีเหมือนกันทุกปี คือ ในวันเข้าพรรษา จะมีการถวายผ้าพรรษา 
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ถวายเทียน ตักบาตร, จะมีการตักบาตรเทโวฯ ในวันออกพรรษา แรม 1 คําเดือน 11 และทุก ๆ 

ปี ประมาณต้นเดือน 9 หรือต้นเดือน 10 มีการจัดงานงานสลากภัทร   
 

4.1.5.6 โฮมสเตย์ และ รีสอร์ท          

บ้านบางไพรมีการทํากิจการบ้านพักโฮมสเตย์และรีสอร์ท เป็นสถานทีที

ชาวบ้านหรือหมู่บ้านได้พบปะ หรือปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก อันได้แก่ นักท่องเทียวทังชาว
ไทยและต่างประเทศ เป็นการดําเนินกิจกรรมทางด้านการท่องเทียว Home Stay & Village 

Visit ซึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเทียวทีน่าสนใจอีกทังยังเป็นแหล่งท่องเทียวทีนิยมในหมู่
นักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้นให้นักท่องเทียวสามารถเรียนรู้และเข้าใจ

ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายพอเพียง และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถินขณะเดียวกันคนในชุมชนเอง

ก็ได้ประโยชน์ในแง่การรักษา และดูแลทรัพยากรท้องถินขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถินและ
วิถีชีวิตดังเดิมกระตุ้นให้คนในท้องถินรักถินฐานบ้านเกิด รวมทังมีรายได้เสริมซึงถือเป็นวิถีของ

การพัฒนาท้องถิน บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังยืน ซึงมีโฮมสเตย์ และ รีสอร์ท 6 แห่ง 
คือ 1) บ้านสวนส้ม โฮมสเตย์ 2) บ้านแก้ว* โฮมสเตย์และรีสอร์ท 3) บ้านมีสุข* โฮมสเตย์        

4) บ้านนําใจ* โฮมสเตย์และรีสอร์ท 5) บ้านกํานันคง* โฮมสเตย์ และ 6) บ้านเพ็ญ* รีสอร์ท  

 

4.1.5.7 แหล่งรวมตัวอืน ๆ 

บ้านผู้นําชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน ซึงเป็นสถานทีทีชาวบ้านมาสังสรรมากกว่า

ปกติ เช่น การประชุม การร้องทุกข์ การแจ้งเหตุ  

ทีทําการสายตรวจตําบลนําคลอง หรือสถานีตํารวจชุมชน ตังอยู่ปากทางเข้า

หมู่บ้าน มีหน้าทีในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพืนทีตําบลนําคลอง ซึงเป็นส่วนหนึงที

ทําให้ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านมีน้อย 

สถานทีออกกําลังกาย ตังอยู่หลังทีทําการสายตรวจตําบลนําคลอง ซึงเป็น

ทีตังของชมรมเปตองและชมรมตะกร้อของหมู่บ้าน และมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิคของชาวบ้าน
และผู้สูงอายุ ทีส่งเสริมโดย รพ.สต. 

องค์การบริหารส่วนตําบลนําคลอง ตังอยู่หมู่ที 3 อยู่หลังวัดคลองเจริญ 

ออกไปประมาณ 500 เมตร เป็นสถานทีทีชาวบ้านใช้ในการติดต่อประสานงานในเรืองของการ
พัฒนาทีเกียวข้องกับราชการ เช่น กิจกรรมงานบุญ ประเพณีต่าง ๆ การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค รวมทังการร้องเรียนทีเกียวข้องกับราชการต่าง ๆ 

ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ตังอยู่ทีบ้านเลขที 3/7 ข้างสถานีอนามัย เป็นแหล่ง

รวมตัวของวัยรุ่นชายทีชอบในการขับขีและแต่งรถจักรยายนต์ 
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ศาลาริมทาง ตังอยู่ 3 แยกปากทางเข้าหมู่บ้าน ตรงข้ามกับสถานีอนามัย    

เป็นทีทีชาวบ้านบางไพรใช้รอรถโดยสาร 

  กล่าวโดยสรุป บ้านบางไพร ตําบลนําคลอง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม      
มีความเป็นมาทียาวนาน และเป็นหมู่บ้านทีอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของสถานทีที

ชาวบ้านจะได้พบปะ ปฏิสัมพันธ์กัน ซึงจะเห็นได้ว่าบ้านบางไพรมีแหล่งหรือสถานทีทีค่อนข้าง

โดนเด่นคือ แหล่งเรียนรู้ศึกษา ซึงมีหลายแห่ง ได้แก่ สถานศึกษา ทังด้านการศึกษาในระบบ    
มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 1 แห่งคือ โรงเรียนวัดคลองเจริญ ด้านการศึกษานอกระบบ        

มีสถานทีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านหนังสือ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทีเรียนรู้
เกียวกับส้มโอปลอดสารพิษ รวมทังมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิน

สมุทรสงคราม รองลงมา คือ จุดเด่นด้านการท่องเทียวเชิงเกษตร ซึงมีการประกอบกิจการ

บ้านพักโฮมสเตย์และรีสอร์ท ซึงทําให้หมู่บ้านได้ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 
 

4.2 ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญและตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบ 

      เจาะลึก 
 

  4.2.1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญเกินกว่าครึงเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.33) มากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 46.67) และมีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 46.67) รองลงมามีอายุ 60 ปี

ขึนไป (ร้อยละ 26.67) และมีอายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 20.00) ตามลําดับ สําหรับ

สถานภาพสมรสของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญเกินกว่าครึงแต่งงานหรือสมรสแล้ว (ร้อยละ 53.33) 
รองลงมาเป็นโสดหรือยังไม่มีครอบครัว (ร้อยละ 40.00) และแยกกันอยู่ (ร้อยละ 6.67) 

ตามลําดับ ส่วนระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (ร้อยละ 40.00) จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 20.00) และจบการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาโทเท่ากัน (ร้อยละ 13.33) ตามลําดับ โดยทุกคนนับ

ถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) 
ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญส่วนมากมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 2-4 คน (ร้อยละ 60.00) 

รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 5-6 คน (ร้อยละ 33.33) และมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 
1-2 คน (ร้อยละ 6.67) ตามลําดับ และ (ร้อยละ 46.67) ประกอบอาชีพทําสวน รองลงมารับ

ราชการ (ร้อยละ 26.67) และเป็นพระสงฆ์ (ร้อยละ 13.33) ตามลําดับ โดยมีรายได้ต่อเดือน

ประมาณ 20,000-39,999 บาท (ร้อยละ 33.33) รองลงมามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 0-9,999 
บาท และ 10,000-19,999 บาทเท่ากัน (ร้อยละ 20.00) และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 40,000 

บาทขึนไปและไม่มีรายได้ (ร้อยละ 13.33) ตามลําดับ 
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นอกจากนียังได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญตามตําแหน่งทางสังคม พบว่า 

(ร้อยละ 40.00) เป็นบุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน อันได้แก่ คนในชุมชนทีไม่ได้
เข้าร่วมเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องจากภาครัฐ รองลงมาเป็นคณะ

กรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน (ร้อยละ 33.33) และเป็นสมาชิกเครือข่าย/กลุ่ม

องค์กรชุมชน (ร้อยละ 26.67) ตามลําดับ (ดูตารางที 4.1) 
 

ตารางที 4.1 แสดงข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

 

ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  จํานวน (n = 15) ร้อยละ  

เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

 
7 

8 

 

46.67 

53.33 

อายุ 

          30-39 ปี 
          40-49 ปี 

          50-59 ปี 
          60 ปีขึนไป 

 
1 

3 
7 

4 

 
6.67 

20.00 
46.67 

26.67 

สถานภาพสมรส 

          โสด 
          สมรส 

          แยกกันอยู่ 

 

6 
8 

1 

 

40.00 
53.33 

6.67 

การศึกษา 

          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา 

          อนุปริญญา 
          ปริญญาตรี 

          ปริญญาโท 

 
6 

2 
2 

3 

2 

 
40.00 

13.33 
13.33 

20.00 

13.33 

ศาสนา 

          พุทธ 

          อืน ๆ 

 
15 

0 

 
100.00 

0.00 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

  

ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  จํานวน (n = 15) ร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน 

          1-2 คน 

          2-4 คน 
          5-6 คน 

 

1 
9 

5 

 

6.67 
60.00 

33.33 

อาชีพ 

          ทําสวน 
          ค้าขาย 

          รับราชการ 

          ธุรกิจโฮมสเตย์ 
          พระสงฆ์ 

 

7 
1 

4 
1 

2 

 

46.67 
6.67 

26.67 
6.67 

13.33 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 

          0-9,999 บาท 
          10,000-19,999 บาท 

          20,000-39,999 บาท 

          40,000 บาทขึนไป 
          ไม่มีรายได้ 

 
3 

3 

5 
2 

2 

 
20.00 

20.00 

33.33 
13.33 

13.33 

ตําแหน่งทางสังคม 

           คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 
           สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

           บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

 
5 

4 

6 

 
33.33 

26.67 

40.00 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554. 

 

  4.2.2 ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

    4.2.2.1 รายที 1: สมชาย 
    ครูสมชาย ปัจจุบันมีอายุ 63 ปี เกิดทีหมู่ 3 ตําบลนําคลอง บ้านเดิมให้พีชาย

และพีสะใภ้อยู่ เดิมมีพีน้อง 7 คน เสียไป 2 คน ตนเองเป็นคนสุดท้อง จบการศึกษาระดับ ปกศ.
สูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้รับปริญญาปรัชดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ เมือปี 2551 

อาชีพหลักคือ เกษตรกรหรือทําสวน อาชีพเสริมคือเป็นเจ้าของกิจการ “บ้านสวนส้ม โฮมสเตย์” 
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เคยเป็นครูทีโรงเรียนบ้านบางไพร มา 37 ปี ลาออกเพราะทํางานเป็นวิทยากรเยอะเกินไปจึง

เกรงใจว่ากินเงินเดือนครูแต่ไม่ได้ทําหน้าทีสอน พอเกษียญก่อนกําหนดออกมาโรงเรียนก็ปิด
เพราะครูออกหมด รวมทังนักเรียนมีน้อยและยังมีโรงเรียนวัดแก่นจันทน์เจริญทีสามารถยุบ

รวมกันได้ ปัจจุบันสมรสแล้ว มีบุตร 2 คน คนโตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สมชายจบการศึกษา

ระดับ ปกศ.สูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังจากเรียนจบ อาจารย์ก็แนะนําให้ไปเรียน
ต่อภาคคํา (Twilight) ทีประสานมิตร แต่เรียนได้ไม่นานก็ไม่ชอบชีวิตการอยู่ใน กทม. จึงกลับมา

อยู่ทีบ้าน จึงมาได้เป็นครูทีโรงเรียนบ้านบางไพรเมือตอนอายุ 24 ปี ในปี พ.ศ. 2514 

   สภาพชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

    ดินและนําในสมัยก่อนมีสภาพค่อนข้างดีเพราะมีการอนุรักษ์สิงแวดล้อมกันดี มี

การใช้สารเคมีมานานแล้ว ส่วนตัวคิดว่าในการทําเกษตรเราต้องลดต้นทุน สิงแวดล้อมต้องดี 

และรักษาสุขภาพ เพราะหากดินเสียดินแข็งก็ต้องใช้จอบฟืนเอง ชุมชนมีวิถีชีวิตอยู่กับคลอง 
จังหวัดนีมีคลองเยอะอยู่แล้ว ทังจังหวัดมี 366 คลอง คลองย่อยหรือแพรกอีกหลาย 3-4 พัน

แพรก คนสมัยก่อนจะมีการลอกคลองกันตลอด คนสองฝังคลองจะช่วยกันคนละครึงเข้าไปใน
สวนของตนเอง หรือหากคลองเล็กจะตกลงกันเองคนละปีสลับกันทําให้นําก็จะไหลสะดวก ซึง

ตอนนีวัฒนธรรมนีก็ยังอยู่ เมือก่อนมีนําท่วมประมาณเดือนกันยายนและตุลาคมจะกินเวลา

ประมาณหนึงเดือน (ก่อนปี 2540 ยังไม่มีการสร้างเขือนกันแม่กลองทีกาญจนบุรี)  
    ปัญหาเศรษฐกิจสมัยก่อนนัน มีลักษณะรวยเป็นกระจุกจากการมีทีดินเป็นมรดก

ตกทอด ในชุมชนมีเจ้าขุนมูลนาย เป็นข้าราชการใหญ่ เพราะเป็นเมืองราชนิกูล กล่าวคือ      
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 2 ประสูติสมุทรสงคราม ภรรยาท่านก็เป็นคนสมุทรสงคราม เห็นได้จาก

ทีนีมีการสร้างวัดถึงสองวัดซึงบ่งบอกว่าคนทีนีมีคนมีเงิน เมือก่อนตอนเล็ก ๆ เคยเห็นเขาใช้

เครืองลายครามกินข้าว มีการเลียงพระเป็นโตก สมัยก่อนบางตระกูลมีทาสในบ้านด้วย ส่วนเรือง
การประกอบอาชีพนันคนทีนีไม่ค่อยว่างงานเพราะจะมีงานรับจ้างในสวนอยู่ตลอด ทังขุดดิน 

ดายหญ้า ล้างกระบอก หาฟืน สมัยก่อนคนทํานําตาลมะพร้าวประมาณ 60 เปอร์เซนต์         
เวลาพายเรือมาตอนกลางคืนจะเห็นสองฝังคลองมีไฟสว่าง เพราะมีการรวมกลุ่มทํานําตาลกัน

ช่วยกัน สมมติเรามีเตาเคียว เขามีน้อยเขาก็มาฝากไว้ พอได้เยอะ ๆ เขาก็ขอเคียวบ้าง เจ้าของ

ทีเคียวได้ก็เอาขึนมาใช้แทนเขา เช่น ถ้าเคียวของเขาไป 100 ถัง ก็ขึนตาลมาใช้ 100 ถัง 
เรียกว่า “เข้ายาม” กัน รวมตัวกันสองคนสามคน ไม่ต้องไปสร้างเตาเองให้สินเปลือง คนทีไม่ได้

เคียวก็ไปทําอย่างอืนก่อน เช่น ไปขุดดิน ดายหญ้า ฯลฯ 
    ความสัมพันธ์ทางสังคมสมัยก่อนดีมาก สมัยรุ่นของพ่อเมือมีการปลูกบ้านไม่ไผ่

มุงจากนัน ไม่จําเป็นต้องจ้างกันเพราะเพือนบ้านจะมาช่วยกัน ทังขุดหลุม ทําแระวางก้นหลุมกัน

ทรุดแล้วเอาเสาตัง ผูกไม้ไผ่ช่วยกันหลายคน เสร็จงานก็กินเหล้ากัน เมือก่อนมี “การแขกกัน” 
ในสวนทังขึนมะพร้าว ขุดดิน โกยดิน ฟืนดิน ความสัมพันธ์สมัยก่อนดีกว่าเดียวนีเยอะ        

ตอนเล็ก ๆ พ่อได้ปลาช่อนมา ก็จะทําห่อหมกสัก 10 ห่อ 20 ห่อ ทําเสร็จก็พายเรือเอาไปแจก
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บ้านนันบ้านนีห่อสองห่อแล้วแต่บ้านไหนคนมากคนน้อยเป็นการแบ่งปันกัน พอบ้านอืนมีก็จะ

เอามาให้ตอบแทน ตอนนีวัฒนธรรมแบบนีก็น้อยลงไป 
    หลังจากทีสมชายเป็นครูทีโรงเรียนบ้านบางไพรได้ประมาณ 6 ปี ก็เห็นว่า

ชุมชนบ้านบางไพร มีข้อเสียหรือจุดอ่อนหลายอย่าง คือ ต่างคนต่างทําสวนของตน ขายผลผลิต

ก็โดนกดราคา และคนทําสวนทีเก่ง ๆ ก็หวงวิชา ขนาดต้องลอกฉลากยาสารเคมีออกเพือไม่ให้
คนอืนรู้สูตร ซึงเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนีต่อไปชุมชนต้องแย่แน่ ๆ และช่วงนันแนวคิดเรืองเศรษฐกิจ

พอเพียงของในหลวงยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่ครูสมชายเคยได้แนวคิดนีมาจากอาจารย์ทีคอย
ปลูกฝังความคิดและอบรมเกียวกับการเกษตรและการเป็นครูจะทําอย่างไรให้คนในชุมชนรักและ

เคารพเมือครังทีเรียนอยู่ จากนันในปี พ.ศ. 2520 สมชายได้แต่งงานและอยากได้ทีดินเพือทํา

การเกษตรและสร้างฐานะ ตอนนันเงินเดือนครูได้ประมาณหนึงพันกว่าบาท จึงเริมจากการกู้
สหกรณ์ครู รวบรวมเงินได้ประมาณ 4 หมืนบาท แต่ทีดินตอนนันไร่ละประมาณ 2 หมืนบาท 

โชคดีทีเจ้าของทีดินใจดีขายให้ 7 ไร่ ราคาประมาณหนึงแสนสีหมืนบาท แต่ตอนนันมีแค่ 4 หมืน
บาท แกใจดีและบอกว่าผ่อนได้โดยไม่คิดดอกเบียมีเมือใหร่ค่อยเอามาให้เรือย ๆ ทําเรืองโอนให้

ทันที โดยในทีดินผืนนันมีเตาตาล (เตาสําหรับเคียวนําตาลมะพร้าว) 1 เตา ตอนนันยังไม่มีบ้าน

จึงนอนทีสวน จากนันคิดต่อว่าจะทําอย่างไรให้มีเงินส่งคืนค่าทีดินและมีรายได้ประจําวัน ซึงที
สวนมีมะพร้าวตาล มะพร้าวใหญ่อยู่แล้ว และมีส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่อยู่ 3 ต้น ซึงเป็นส้มโอทีลูก

ใหญ่ รสชาติดี ไม่มีเมล็ด เก็บได้นาน แต่คนไม่ค่อยนิยมเพราะลูกไม่ดก สมชายจึงคิดว่าน่าจะ
เป็นพืชเศรษฐกิจได้ ระหว่างนัน 7 ปี ก็ได้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่แซมไว้ทังหมด 300 ต้น 

ปรากฏว่า ปี 2527 ลูกออกมากมาย เมือก่อนราคาลูกละ 2 บาท 6 สลึง ได้กิโลกรัมละ 8-12 

บาท หรือ 2 ลูกประมาณ 25 บาท ขายได้เงินเยอะมาก แล้วปกติจะออกปีละครังเดียว สมชายจึง
ลองผิดลองถูก จากทีมันออกดอกเดือนเมษายนทีอากาศแห้งแล้ง พอเฉาใบร่วงฝนตกมันก็ออก

ดอก 8 เดือนก็เก็บเกียวได้แต่ไม่ค่อยดก สมชายจึงคิดได้ว่าถ้าจะให้มันออกดอกอีกต้องให้มัน
เฉาและจากความรู้ทีเรียนมาว่าพืชเมือเฉาจะมีการสืบพันธุ์โดยออกดอกเพือความอยู่รอด 

สมชายจึงลองไม่รดนํา 3-4 สัปดาห์ และเนืองจากทีนีเป็นร่องสวนและมีนําจากคลองทีต่อกับ

แม่นําแม่กลองทีนํามีการขึนลงจากการอิทธิพลของทะเลตามธรรมชาติ จึงสามารถเปิดนําออก
และกันนําไว้ได้ไม่ให้นําเข้า พอไม่มีนําดินก็แห้งแตกระแหง เมือไม่มีอาหารใบส้มโอก็เหลืองเฉา 

พอเห็นเฉาพอสมควรก็ปล่อยนําเข้าไปให้เต็มแล้วรดนําทุกวันให้เหมือนฝนตก ไม่นานนักดอกก็
ออก และอีก 8 เดือนต่อมาก็มีผลผลิตให้เก็บเกียวได้ ซึงเป็นการทําให้ออกผลนอกฤดูได้ จากนัน

จึงคิดต่อว่าจะต้องทําให้ออกอิงตอนเทศกาลทีจะทําให้สามารถขายได้ดี เช่น เทศกาลสารทจีน 

ตรุษจีน สงกรานต์ ปีใหม่ ทีคนจีนสามารถนําไปไหว้เจ้า จึงได้มีการควบคุมหรือจัดสรรพืนทีหรือ
เวียนให้ออกได้ถึง 4 ปีละครังให้พอดีกับเทศกาล เหมือนกับเราทํา 4 ปี ในระยะเวลาเพียง 1 ปี 

แต่ต้องใส่ปุ๋ยหมักทุกเดือน ปุ๋ยเคมีได้ผลเร็วแต่ไม่ยังยืน ปุ๋ยหมักเหมือนยาต้มทีช้า แต่ยังยืน 
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ช่วงนันสมชายรายได้ดีจนสามารถส่งค่าทีดินจนหมด ซือทีเพิมได้อีกไร่ครึงและปลูกบ้าน 

ชาวบ้านก็เริมสนใจ 

   การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และความสัมพันธ์ทางสังคม 

    เมือมีคนสนใจซือพันธุ์ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่จากสมชายไปปลูก สมชายจึงคิด

อยากจะตังเป็นกลุ่มเพือช่วยเหลือและแลกเปลียนความรู้กัน เมือมีคนมาขอซือพันธุ์ส้มโอพันธ์

ขาวใหญ่สมชายก็ถือโอกาสชวนเข้ากลุ่มทันที โดยเสียค่าสมัคร 100 บาท เริมตังปี พ.ศ. 2527 

ชือ “กลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ตําบลนําคลอง” โดยได้ไปจดทะเบียนกับเกษตรอําเภอ

เป็นกลุ่มแรกของจังหวัด มีสมาชิกแรกเริม 57 คน เป็นคนในตําบล ระยะแรกมีปัญหาเรืองไม่มี

ตลาดรองรับเพราะผลผผลิตออกเยอะเกินไป สมชายจึงต้องวางแผนแก้ปัญหาโดยไปติดต่อที
นครปฐม บังเอิญไปเจอพ่อค้าทีซือส่งออกจีน สิงคโปร์ ให้ราคาดีและเป็นคนใจดีชือ ประกิต*   

เคยทํารายการไม่ลองไม่รู้  เขารับซือสัปดาห์หลายตัน กลุ่มจึงเราสามารถปล่อยผลผลิตออกได้
หมด ประกิตยังให้กําไรค่าจัดการกับกลุ่มและไม่เคยเช็คของเลย พอขึนของเสร็จก็จ่ายเงินให้

ทันที ตอนเช้าสมชายก็ให้สมาชิกมารับเงิน ส้มโอทีชําหรือเสียเขาก็รับผิดชอบหมด ซึงสมาชิกใน

กลุ่มบางคนก็มีการฉวยโอกาสปลอมปน สมชายก็แก้ไขโดยการยําในทีประชุมทุกเดือนว่า       
1) ต้องมีคุณภาพ คือ ต้องเก็บผลผลิตให้ได้ตามกําหนดเวลา และรสชาติดี 2) คุณธรรม คือ      

อย่าหลอกลวงลูกค้า อย่าฉวยโอกาส 3) คุณประโยชน์ คือ แลกเปลียนความรู้กันในกลุ่มและ
เผยแพร่ ช่วงนันรายได้ดีมาก 

    สมัยนันยังไม่มีการตังกลุ่ม กลุ่มส้มโอฯ นีถือว่าเป็นกลุ่มแรกของชุมชนและของ

จังหวัด ตอนหลังคนต่างตําบลสนใจอยากเข้ากลุ่มแต่เพราะระยะทางไกล สมชายจึงแนะนําให้ตัง
กลุ่มใหม่ (ปัจจุบันมี 18 กลุ่มทัวจังหวัด) มีพืนทีปลูกรวม 15,000 กว่าไร่ และหลังจากนันใน

ชุมชนบ้านบางไพร ก็เริมมีกลุ่มอืนๆ เกิดขึนตามมาเป็นเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ 
1) กลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ตําบลนําคลอง 

      หลังจากทีเริมตังปี พ.ศ. 2527 สมชายได้ลองผิดลองถูกในการทํา

เกษตรมาตลอด สมชายรดนําด้วยโพงรดนําเองเพราะดีกว่าวิธีอืนเนืองจากได้ไปเยียมทุกต้น 
บางคนติดสปริงเกอร์เปิดทิงไว้หัวฉีดเสียก็ไม่รู้ ครังหนึงสมชายรดนําทุกวันแต่ต้นไม้ตายถามหา

สาเหตุจากใครก็ไม่มีใครบอกจึงตัดสินใจขุดดูเอง จึงรู้ว่าถ้าใบอ่อนออกเมือไหร่รากอ่อนก็จะออก
เมือนัน เป็นช่วงทีต้นอ่อนแอทีสุด ฉะนันทําให้รู้ว่าต้นไหนต้องการนําหรือปุ๋ยเท่าไหร่ และ

เมือก่อนคนโบราณมีวิธีถ้าต้นไม้ไม่ออกลูก เวลาเกิดจันทรคราสหรือสุริยคราส จะเอาไม้ไปตีเอา

สากตําข้าวไปกระทุ้งให้เปลือกแตก และด่าด้วยว่าถ้าไม่ออกจะตัดทิง (ทีเปลือกจะมีท่อนําเลียง
พอมันชําหรือแตก อาหารก็ไปเลียงไม่ได้ ใบเฉาดอกก็ออกเพือสืบพันธุ์) 

      นอกจากนี สมชายยังเคยทําวิจัยเกียวกับส้มโอ เช่น ทําทีให้แมลง
วางไข่โดยไม่ใช้สารเคมี ในช่วงทีส้มโอเริมแตกใบอ่อนจะตัดหญ้าทําทีให้แมลงวางไข่ เพราะช่วง

แมลงท้องแก่จะไม่บินสูง เพราะถ้าไม่มีทีวางไข่จริง ๆ แมลงถึงจะบินสูง ดังนันถ้ามีทีวางไข่ตํา ๆ 
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แมลงก็จะมาวางไข่จากนันจะมีแมงมุม ตัวหัม ตัวเบียน และมดมากินไข่แมลง เป็นการกําจัด

แมลงโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอีกวิธีหนึง วิธีนีทางมหาวิทยาลัยเกษตรให้การยอมรับจนทําให้
สมชายได้รับคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย นอกจากนียังได้ทําวิจัยเรืองการใช้ขีแดดนาเกลือ

ทําให้ส้มโอมีรสหวานโดยไม่กรอบแห้ง โดย สกว. ให้ทุน 97,000 บาท ให้สมชายช่วยทําวิจัย 

เรือง “การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขีแดดนาเกลือ” เมือปี 2544                 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาสถานการณ์ ปริมาณขีแดดนาเกลือ 2) เพือศึกษาวิเคราะห์

คุณสมบัติต่าง ๆ ของขีแดดนาเกลือ 3) เพือศึกษาการใช้ประโยชน์จากขีแดดนาเกลือ โดยภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 4) เพือพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขีแดดนาเกลือ โดยมี นายสรณพงษ์ บัวโรย 

ซึงอยู่ทีสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหัวหน้าโครงการ และมีเกษตรกรหลายราย

เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิง นายบุญปรอด เจริญฤทธิ ซึงทํานาเกลืออยู่ที ตําบลบางแก้ว เป็นมือ
ทํางานหลัก แล้วไปขอทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เพือมาศึกษา

เรืองนีอย่างจริงจัง  ผลจากการเอาขีแดดนาเกลือไปวิเคราะห์ โดยทีมนักวิจัยทีร่วมในโครงการ 
คือ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี” ซึงเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลปรากฏว่า ในขีแดดนาเกลือมีธาตุอาหารหลักของพืชทีสําคัญคือ 

ฟอสฟอรัสสูงถึง 1.3% และมีโพแทสเซียมสูงถึง 2% และมีธาตุอาหารรองอืน ๆ อีกหลายชนิดที
จําเป็นต่อการเติบโตของต้นไม้  ดังนัน เมือนําไปทดลองใส่ต้นไม้โดยเฉพาะพวกไม้ผล ก็จะทํา

ให้ผลไม้มีรสชาติหวานอร่อย เพราะมีโพแทสเซียมสูง แต่ทีโครงการนีนําไปทดลองและมีการเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง คือ ในสวนส้มโอของครูสมชาย ครูภูมิปัญญาไทยของ

จังหวัดสมุทรสงคราม ผลก็คือ ส้มโอ 100 ต้นทีใช้ขีแดดนาเกลือใส่ในช่วงก่อนเก็บเกียวประมาณ        

2 เดือน ให้รสชาติหวานกว่าพวกทีไม่ใส่อย่างชัดเจน เรียกได้ว่าตอนนีสวนส้มโอดังกล่าว ก็หัน
มาใช้ขีแดดนาเกลืออย่างเป็นเรืองเป็นราว เพราะว่าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ทีปลูกไว้ ได้รสชาติ

หวานอร่อยดีมาก สวนของครูสมชายนีเป็นสวนส้มโออินทรีย์ หมายความว่า ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี
เลย แต่ใช้ขีแดดนาเกลือกับปุ๋ยมูลสัตว์เท่านัน  และจากความรู้เกียวกับขีแดดนาเกลือทีมีอยู่

ตอนนี ทําให้สามารถสร้างมูลค่าขึนมาได้ แทนทีจะต้องเสียค่าจ้างแรงงานขูดทิงไปเปล่า ๆ 

(หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ประจําวันที 27 กันยายน 2547) 
2) ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม 

      ในปี 2539 มีการก่อตังศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลนํา
คลอง จากทางเกษตรอําเภอ และสมชายได้รับแต่งตังให้เป็นประธานศูนย์ เนืองจากมีความรู้

เรืองการปลูกส้มโอ มีคนสนใจมาเรียนรู้มากขึนเรือย ๆ จนสมชายได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้นํา

อาชีพก้าวหน้า” และได้รับคัดเลือกเป็นเป็น “ครูภูมิปัญญาไทยระดับประเทศ” และศูนย์เรียนรู้ฯ 
ก็ได้รับรางวัลมากมาย รวมทังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกให้ทีนีเป็น “ศูนย์ปราชญ์”       

(จากทังหมด 129 ศูนย์ทัวประเทศ) ให้ สามารถจัดอบรมเกษตรกรทัวประเทศได้ ต่อมาสมชาย
เห็นว่าในชุมชนมีองค์ความรู้และกําลังจะสูญหายไป และอยากรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
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การเกษตรในชุมชนเอาไว้ให้เรียนรู้ ปี พ.ศ. 2544 จึงพัฒนาเป็น “ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิ

ปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม” มีกรรมการศูนย์ 30 คน มีรองประธาน เลขา ประชาสัมพันธ์ 

กรรมการมาจากวิทยากรจากฐาน สําหรับชือ “มหาวิชชาลัย” เกิดจากทีเรียกผู้นําชุมชนที

เกียวกับองค์ความรู้ทีมีอยู่หรือเป็นวิทยากรมาคุยกันว่าไม่อยากให้องค์ความรู้ทีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษสูญหายไป บางคนมีองค์ความรู้ทีเก็บไว้นาน จึงอยากรวบรวมมาไว้ถ่ายทอดให้นิสิต

นักศึกษาและผู้ทีมาดูงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ จึงตังเป็น “มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิน
สมุทรสงคราม” คําว่า มหา หมายถึง กว้างใหญ่ คําว่า วิชชา หมายถึง วิชา คําว่า ภูมิปัญญา     

ก็คือ องค์ความรู้ทีเกิดจากภูมิปัญญา ซึงจะสอนทังทฤษฎีและปฏิบัติ ชาวบ้านยกให้สมชายเป็น

อธิการบดี เมือปี พ.ศ. 2551 สมชายได้รับปริญญาปรัชดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิจากวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนืองจากเป็นศิษย์เก่าและทํางานเกียวกับชุมชน  

      สมชายเป็นครูทีโรงเรียนบ้านบางไพรอยู่ 37 ปี จึงขอเกษียณก่อน
กําหนด เพราะไปเป็นวิทยากรมากกว่างานสอน ต้องฝากเด็กนักเรียนไว้กับครูคนอืน สมชาย

ลาออก 3 รอบ ผู้อํานวยการจึงอนุญาต จากนันครูอีก 4 คนก็ลาออกตาม  

      ภายหลังทางจังหวัดเห็นดีด้วยกับการจัดตังฐานเรียนรู้ ซึงในชุมชนอืน 
 ๆภายนอกก็มีองค์ความรู้อยู่แต่ไม่มีใครรวบรวมและจัดตังกลุ่มองค์กรได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึง

สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายกัน กลายเป็น 14 ภาควิชา หรือ 14 ฐานการ
เรียนรู้ ได้แก่ 

1. การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ (บ้านบางไพร) 

2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (บ้านบางไพร) 
3. การทําสมุนไพรไล่แมลง (บ้านบางไพร) 

4. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (บ้านบางไพร) 
5. กลุ่มคนเอาถ่าน (บ้านบางไพร) 

6. การเพราะถัวงอกแบบไร้ราก (บ้านบางไพร) 

7. การปลูกเห็ดโอ่ง (บ้านบางไพร) 
8. สมุนไพรไทย (พระวัดคลองเจริญ บ้านบางไพร เป็นวิทยากร) 

9. การทํานํายาซักผ้า นํายาล้างจาน และแชมพู (ตําบลบ้านปรก 
อําเภอเมือง) 

10. ทรัพยากรชายฝัง (ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง) 

11. โรงเรียนการทํานาเกลือ (ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง) 
12. ขนมไทยพืนบ้าน (วัดปากนํา อําเภออัมพวา) 

13. การจัดการทรัพยากรดิน (เจ้าหน้าทีเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นวิทยากร) 

14. การแพทย์แผนไทย (ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา) 
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      เมือมีหน่วยงานมาอบรม สมชายจะมีการเรียกประชุมวางแผน ก่อนวัน

งานอบรม 1 วัน เพือจัดตารางการอบรม/จัดหลักสูตร 5 วัน 4 คืน, 3 วัน 2 คืน ศูนย์ฯ มีการจัด
แผนกการเงิน ดูแลเรืองค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จะเคลียร์ภายในเย็นวันนันเพือความโปร่งใส 

ทังค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบรก ค่าวัสดุ ค่าทีพัก วิทยากรทีอยู่ต่างอําเภอก็จะมีค่ารถให้ โดย

สมชายจ่ายค่านําค่าไฟเอง โดยเงินรายได้จากกิจการโฮมสเตย์ สําหรับค่าอาหารก็แล้วแต่ว่ามี  
กีอย่าง เช่น อาหาร 3 อย่าง 100 บาท อาหาร 4 อย่าง 120 บาท อาหาร 5 อย่าง 150 บาท     

ทุกชุดจะมีนําสมุนไพรให้ ส่วนค่าวิทยากรถ้าให้บรรยายและปฏิบัติด้วย ชัวโมงละ 600 บาท 
จากนันสินเดือนก็จะมาประชุมกันอีกครัง เพือร่วมกันประเมินว่างานทีผ่านมาใครมีปัญหาอะไร 

และแลกเปลียนความรู้ใหม่ ๆ ซึงการจัดการกับปัญหาคือการคุยกันด้วยเหตุด้วยผล คุยให้สุดคุย

ให้จบ ใช้เสียงข้างมากตัดสิน นอกจากนี ในการประเมินผลจะมีการใช้แบบสอบถามให้ผู้เข้า
อบรมและมีการทํารายงานทุกเดือนโดยครู กศน. อําเภออัมพวา ซึงร่วมเป็นวิทยากรด้วย  

      สําหรับกิจการโฮมสเตย์ของสมชาย มีการใช้สืออินเตอร์เน็ตในการ
ประชาสัมพันธ์ซึงบุตรชายของสมชายเป็นคนสร้างเว็ปไซต์ และได้รับการสนับสุนจาก ททท.   

ในการโฆษณาและพาคนมาเทียวและดูงาน ซึงมีชาวต่างชาติมาเดือนละ 6 ครัง พักครังละ 2 คืน 

เน้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเทียวมาก็ไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน หากหลงทาง
ชาวบ้านก็พามาส่ง ซึงนักท่องเทียวส่วนหนึงเอางบประมาณมาช่วยโรงเรียนเพราะมีการจัด

แสดงดนตรีไทยโดยเด็กในโรงเรียน นอกจากนี ยังมีมีกิจกรรมปันจักรยานท่องเทียวในชุมชน 
ล่องเรือชมแม่นํา ใส่บาตรพระ เก็บผักมาทําอาหาร ทําขนมไทย การขยายพันธุ์พืช ให้

นักท่องเทียวอีกด้วย 

3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ 
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ เดิมคือ กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนา

ตําบลนําคลองหรือกลุ่มแม่บ้านเดิม เริมก็ตังประมาณปี 2544 โดยการส่งเสริมของพัฒนาชุมชน
อําเภอ และมาเป็นเครือข่ายฐานการเรียนรู้ร่วมกัน มีป้าขาวเป็นประธานกลุ่ม ดําเนินงานทํา

ผลไม้แปรรูป สินค้า OTOP และทําอาหารสําหรับแขกทีมาศึกษาดูงานทีศูนย์ฯ และมาพักที

โฮมสเตย์ รวมทังทําอาหารยามมีงานบวช งานแต่ง และงานศพ เป็นต้น 
4) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา 

      มีครูปลาเป็นประธานกลุ่ม เพือให้คนในชุมชนรู้จัดเก็บออมเงิน เพือใช้
ในยามจําเป็นและเป็นสวัสดิการให้สมาชิก โดยสมาชิกแรกเข้าออม 100 บาท ค่าสมุดบัญชี      

1 บาท ออมสูงสุดคนละไม่เกิน 500 บาท แต่ไม่ตํากว่า 50 บาท กู้ได้ 3 เท่าของเงินออม 

ดอกเบียร้อยละ 2 ต่อเดือน 
5) กลุ่มคนเอาถ่าน 

      มีครูปลาเป็นประธานกลุ่ม เพือถ่ายทอดภูมิปัญญาการเผาถ่านและการ
ทํานําส้มควันไม้ใช้ในการเกษตร ซึงเกิดจากความปรารถนาทีจะทําดีเพือในหลวง 
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6) กลุ่มโฮมสเตย์และรีสอร์ท 

      ก่อตังประมาณ 2549 มีนายยศ* ซึงเป็นบุตรชาย เป็นประธานกลุ่ม 
เพือช่วยเหลือกัน เช่น การส่งต่อลูกค้า มีสมาชิก 14 หลังทังตําบล โดยมีการตกลงร่วมกันว่าถ้า

มีแขกมาเต็มแล้วให้ส่งต่อในชุมชนก่อน ถ้าเกินให้ส่งต่อให้เครือข่าย ทังนีก็แล้วแต่คนมาพักให้

เขามาดูแล้วเลือกเอง ความใกล้ไกลทีอบรม สะดวก สะอาด แล้วแต่ความพอใจ ในด้าน
มาตรฐานสุขอนามัยแต่ละปีจะมี อสม. มาดูแลและให้ความรู้เรือง อนามัยอาหารการกิน       

และเรืองระบบการบําบัดนําเสีย บ่อดักไขมัน แต่ในปัจจุบันกลุ่มโฮมสเตย์และรีสอร์ทได้หยุด
ดําเนินการเมือปี พ.ศ. 2551 เพราะโฮมสเตย์และรีสอร์ทต่างก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว 

7) กลุ่มการทําปุ๋ยชีวภาพ 

      มีสมชายเป็นประธานกลุ่มเป็นคนให้ความรู้ สมาชิกคือกลุ่มส้มโอพันธุ์
ขาวใหญ่ตําบลนําคลอง ตังพร้อมกลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ตําบลนําคลอง เพราะปลูกส้มโอก็มีการ

มาร่วมกันทําปุ๋ย โดยสมชายได้ไปดูงานการทํานําหมักจุลินทรีย์ EM ทีศูนย์คิวเซ จังหวัดสระบุรี 
ตอนหลังได้ความรู้จากด๊อกเตอร์ท่านหนึงทีทํางานในโครงการของในหลวง ท่านได้ให้สูตรไว้ไป

ทําเอง โดยใช้ขยะเศษอาหาร หัวปลา ก้างปลา ไส้ปลา กระดูกเป็ด กระดูกไก่ กับกากนําตาล  

ใส่นําหมักรวมกัน ทิงไว้เดือนกว่า ๆ ก็จะได้นําหมักจุลินทรีย์มาใช้ 
8) กลุ่มล่องเรือชมหิงห้อย  

      มีนายตี* เป็นประธานกลุ่มและเป็นเจ้าของกิจการ เพือพาลูกค้า     
โฮมสเตย์ชมหิงห้อย รวมทังตลาดนํา โดยโฮมสเตย์ทีเป็นเครือข่ายจะส่งคนไปให้ เช่าเหมาลํา 

ลําละ 800 บาท ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 2 ทุ่ม 

9) กลุ่ม อสม. ตําบลนําคลอง  
      มีนางบุญตา* เป็นประธานกลุ่ม ดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและ

คุณภาพชีวิต เปลียนแปลง พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน รวมทังดูแลและให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ในเรือง 

อนามัยอาหารและระบบการบําบัดนําเสีย รวมทัง อนามัยตรวจสุขาภิบาลสิงแวดล้อม          

ระบบการกําจัดนําเสีย สุขาภิบาลอาหาร ห้องครัว ของโฮมสเตย์ปีละ 2 ครัง ร่วมกับเจ้าหน้าที 
รพ.สต. 

10) กลุ่มผู้สูงอายุ 
      มีนายประสาน* เป็นประธานกลุ่ม  เพือให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมที

โรงพยาบาลสุขภาพตําบลจัดขึนเป็นประจําทุกเดือนและให้มีความรู้ความเข้าในเรืองสุขภาพและ

สามารถดูแลตนเองได้  
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11) กลุ่มผักปลอดสารพิษ 

      มีครูปลาเป็นประธานกลุ่ม สมาชิกคือ นักเรียน รร.วัดคลองเจริญ 
เพือให้เด็กได้ฝึกปลูกผักปลอดสารพิษทีโรงเรียนและนําไปทําทีบ้าน เป็นตัวอย่างให้กับ

ครอบครัวและชุมชน 

12) กลุ่มครอบครัวพอเพียง 
      มีครูปลาเป็นประธานกลุ่ม เป็นการขยายผลจากกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

เพือให้เรืองเศรษฐกิจพอเพียงไปถึงทีบ้าน 

    ผลทีเกิดจากการมีเครือข่าย 

    ผลทีเกิดจากการมีกลุ่มและเครือข่ายคือ ชุมชนกินดีอยู่ดี มีร้านค้าชุมชนให้

สามารถเอาผลิตภัณฑ์มาฝากขายได้ เพือให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วม ซึงทีผ่านมาเมือมี

คนมาถามหาโฮมสเตย์ชาวบ้านจะบอกว่าไม่รู้ อาจเพราะคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อะไรจึงไม่บอก แต่บางคนก็กระดากไม่เข้าร่วมกลุ่มเพราะคิดว่าไม่ได้อะไรขึนมา ซึงมองไม่เห็น

ผลประโยชน์ทีจะได้  

   สังคมทีพึงปรารถนา 

    ภาพของสังคมทีน่าอยู่ของสมชาย คือ คนกินดีอยู่ดี พึงพาอาศัยกัน มีความ

เอือเฟือ ปรองดอง เห็นอกเห็นใจกัน ผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบกับเด็ก เด็กไม่ก้าวร้าว สมชาย
มองว่าตอนนีดีกว่าเมือก่อนเยอะ เมือก่อนนีต่างคนต่างอยู่ รวยกระจุกจนกระจาย สมชายมองอีก

ว่าชุมชนนีเป็นสังคมทีน่าอยู่ได้เพราะมีจุดเด่นคือ คนไม่ทิงถิน สมชายเป็นครูทีนีมานานจึงรู้ว่า

ตระกูลไหนอยู่จุดไหน ซึงก็ยังอยู่เหมือนเดิม ส่วนสังคมทีไม่อยากอยู่คือ คนทะเลาะกัน ใช้กําลัง
เข้าหําหันกัน ซึงทีนีไม่มี ชุมชนทีนีไม่ทํารัว ผลไม้ทีสวนก็ไม่ต้องเฝ้า มีขโมยก็น้อยและเป็นคนที

อืน อาชญากรรมไม่ค่อยมี ไม่มีเสียงบิดมอเตอร์ไซด์ การฆ่ากันยิงไม่มีเลยมีแต่อุบัติเหตุ สมชาย
มองว่าทุนทางสังคมทีนีดี โดยเฉพาะดิน นํา อากาศ ทีสําคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ทีนีดี มีการ

ยอมรับกัน ใช้เหตุใช้ผลต่อกัน ไม่ใช้กําลัง ไม่ด่าทอกัน มีนินทากันบ้างก็เงียบ ๆ เบา ๆ มีการ

พึงพาอาศัยกันได้ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นหูเป็นตาแทนกันได้ อย่างเช่น ถ้ามีคนเข้ามาใน
สวน ชาวบ้านก็จะถามว่ามาหาใคร จากนันก็จะโทรบอกต่อกัน ซึงสอดคล้องกับจุดแข็งทีชุมชนนี

มีทีจะนําไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา คือ ทีนีเป็นชุมชนทีมีบริบทดี สภาพแวดล้อม ดิน นํา อากาศ
ดี คนอัธยาศัยดี รักถินทีอยู่  

    ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

    ปัจจุบันมีคนทีไปทํางานโรงงานมากขึน จึงอยากให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

เพราะโรงงานไม่ใช่ของคนไทย และเวลามีกิจกรรมการประชุมมักจะไม่ค่อยมีคนมาเข้าร่วม
ประชุม  สําหรับโอกาสจากภายนอกทีสําคัญคือ การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดทีขยันลง

พืนทีพบประชาชนทุกสัปดาห์ ซึงสนิทสนมกับสมชายมากโดยจะเอาอะไรสามารถบอกได้เลย 
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สมชายเคยขอไฟแรงสูงไปไม่ถึงสองเดือนก็ได้รับ เพราะสมชายได้เข้าไปขอด้วยตนเอง ซึงหาก

เป็นคนอืนต้องผ่านหลายขันตอน ซึงสมชายก็ได้เข้าไปพบท่านเดือนละครังสองครังอยู่แล้ว
เพราะผู้ว่าฯ ได้แต่งตังสมชายให้เป็นตัวแทนทีปรึกษาของตําบลนําคลอง นอกจากนี ป้ายศูนย์ฯ 

ทีทําขึนใหม่ก็ด้วยผู้ว่าฯ เรียกสมชายเข้าไปถามว่าอยากได้อะไร และเมือทําเสร็จท่านก็มาเปิด

ป้ายให้ในวันทีศูนย์ฯ ครบรอบ 10 ปีพอดี เมือวันที 14 ก.พ. 2544 ส่วนการสนับสนุนจาก อบต. 
นันสมชายเห็นว่าช้ามาก ต้องผ่านหลายขันตอนกว่าจะได้รับก็ต้องรอสองปีสามปี ซึงสมชายมอง

ว่า อบต. ไม่เข้าใจการดําเนินงานของกลุ่มเครือข่าย เนืองจากปลัด อบต. เป็นคนทีอืน แม้
เจ้าหน้าทีส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน แต่อย่างไรปลัดก็เป็นผู้ควบคุมงบประมาณ ส่วนนายก อบต. 

กลับไม่มีอํานาจ ต่างจากทีอืน ทีผ่านมา อบต. เน้นสร้างแต่ถนน ถมคลองและสร้างสะพานอย่าง

เดียว ไม่ได้ทําตามความต้องการของประชาชน ทีสําคัญในการถมคลองจําเป็นทีจะต้องดู
ทางเดินนําให้ดี เพราะคลองเป็นวิถีของชุมชน ถ้าคลองเล็กต้องวางท่อ ถ้าคลองใหญ่ต้องสร้าง

สะพานให้ ถ้าไม่ทําอย่างนีวิถีชุมชนจะเสียหมด แต่ภายหลังมานีก็เริมดีขึน  เพราะ อบต. ต้องมา
ขอผลงานของศูนย์ฯ และเครือข่ายไปประกวด  สมชายจึงขอสิงแลกเปลียน คือ หากได้รับรางวัล

งบหนึงล้านบาทต้องทําหลังคาศาลาศูนย์ฯ เมือได้รับรางวัล อบต. ได้มาทําหลังคาได้เพียง       

3 ด้าน แล้วบอกว่างบประมาณหมด เมือผู้ว่าฯ มาตามผลงานสมชายจึงร้องเรียนผู้ว่าฯ การ
สนับสนุนจากภาคเอกชนก็มี เช่น ดีแทค เคยสนับสนุนงบประมาณ 5 หมืนบาทจากการที

สมชายส่งผลงานไปประกวดประกวดเกียวกับการรักบ้านเกิด และโอกาสอีกอย่างหนึงคือ 
นักท่องเทียวและคณะศึกษาดูงานทีเข้ามา คือ เรามีแหล่งท่องเทียวมีแหล่งเรียนรู้ คนจาก

ภายนอกก็มาหาเราเองเป็นโอกาสในการถ่ายทดอความรู้ละสร้างรายได้ของชาวบ้าน  

    สําหรับอุปสรรคทีมาจากภายนอก ได้แก่ การท่องเทียวทําให้มีนักท่องเทียวมา
เยอะ เราควบคุมไม่ได้ สมชายเป็นห่วงว่าถ้าคนมากขึน ซึงคนมีหลายประเภท บางคนชอบกิน

เหล้าเมายาฮาเฮ แต่สมชายก็แก้ไขโดยพยายามอธิบายถึงวิถีชีวติของคนในชุมชน บอก
กฎระเบียบกับนักท่องเทียวก่อนทุกครังเพือปรามไม่ให้รบกวนชาวบ้าน ส่วนเรืองยาเสพติดไม่

ค่อยมี ส่วนปัญหาภายในชุมชนนัน ได้แก่ ปัญหาการเข้าพักโฮมสเตย์ ก็มีโดนต่อว่าจาก

ผู้ประกอบการทีไม่มีคนมาเข้าพักจนมีการไปฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดก็มี สมชายมองว่าปัญหา
คือ บ้านโฮมสเตย์บางแห่งอยู่ไกล ห้องนําไม่พอ ผ้าเช็ดตัวไม่มี บันไดชัน ห้องโล่งเกินไป ไม่มี

การกันเป็นห้องย่อย สมชายเคยบอกให้ไปปรับปรุงแก้ไข เพราะทังนีก็ขึนอยู่กับความพอใจของ
แขก สมชายจัดการแก้ไขโดยการไปชีแจงด้วยตนเองและมีตัวกลางอธิบายว่าแขกไม่พอใจ ใช้

การคุยแบบประนีประนอมด้วยเหตุด้วยผล เพือให้เขาไปแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิงทีห่วงทีสุดคือ 

อยากให้มีการต่อยอดและคงไว้ซึงภูมิปัญญาทีมี อยากให้เด็กกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพราะเด็ก
สมัยนีมีการศึกษาดีมีความรู้มากกว่าคนสมัยก่อน จึงอยากให้กลับมาเอาประสบการณ์จาก     

คนรุ่นเก่าแล้วเอามาพัฒนาต่อยอด ส่วนทรัพยากรชุมชนนันดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ช่วยกันรักษา 
อนุรักษ์ให้เป็นจุดขายของชุมชน 
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    จะเห็นได้ว่า นอกจากทุนทางสังคมเดิมทีมีมาตังแต่ในอดีต อันได้แก่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ความร่วมมือร่วมใจขุดลอกคลอง สร้างบ้านเรือน ทํานําตาล
มะพร้าว และความเอือเฟือแบ่งปันสิงของของคนในชุมชนแล้ว ครูสมชายยังเป็นผู้ให้ข้อมูลที

สําคัญทีมีการนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ตังแต่การเริมก่อร่างสร้างตัว โดยทุนทางสังคมที

นํามาใช้อย่างแรกคือ ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ทีเกิดจากการคิดค้น ลองผิดลอง

ถูกด้วยตนเอง หรือทีเรียกว่า ความรู้ภายใน คือ การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จนสามารถ

ควบคุมการออกผล การทําทีให้แมลงวางไข่ และการใช้ขีแดดนาเกลือเพือให้มีรสหวาน จากนันก็

ใช้ ความรู้ทีได้รับจากภายนอก เช่น การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จนสามารถใช้การสร้างเครือข่าย

ทางสังคมรวบรวมคนและก่อตังกลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ตําบลนําคลอง เกิดผลดีต่อทัง

ตนเอง ครอบครัว สมาชิกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น การได้รับความไว้วางใจ รายได้ การได้รับคัดเลือก
ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย จนสามารถทําให้เกิดศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิน

สมุทรสงคราม จนสมชายได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้นําอาชีพก้าวหน้า” และได้รับคัดเลือกเป็นเป็น 
“ครูภูมิปัญญาไทยระดับประเทศ” และศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ได้รับรางวัลมากมาย รวมทังกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ยกให้ทีนีเป็น “ศูนย์ปราชญ์” สามารถจัดอบรมเกษตรกรทัวประเทศได้ และมี

เครือข่ายอกี 14 ฐานการเรียนรู้ รวมทังมีรายได้จนสามารถทํากิจการโฮมสเตย์ของตนเอง มีการ
ใช้สืออินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ซึงบุตรชายของสมชายเป็นคนสร้างเว็ปไซต์ และได้รับ

การสนับสุนจาก ททท. ในการโฆษณาและพาคนมาเทียวและดูงาน ซึงมีชาวต่างชาติมาเดือนละ 
6 ครัง พักครังละ 2 คืน เน้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเทียวมาก็ไม่ทําให้ชาวบ้าน

เดือดร้อน หากหลงทางชาวบ้านก็พามาส่ง ซึงนักท่องเทียวส่วนหนึงเอางบประมาณมาช่วย

โรงเรียนเพราะมีการจัดแสดงดนตรีไทยโดยเด็กในโรงเรียน นอกจากนียังมีมีกิจกรรมปัน
จักรยานท่องเทียวในชุมชน ล่องเรือชมแม่นํา ใส่บาตรพระ เก็บผักมาทําอาหาร ทําขนมไทย 

การขยายพันธุ์พืช ให้นักท่องเทียวอีกด้วย ซึงทําให้ชุมชนกินดีอยู่ดีขึน ตรงกับภาพของสังคมที
น่าอยู่ของสมชายเอง คือ คนกินดีอยู่ดี พึงพาอาศัยกัน มีความเอือเฟือ ปรองดอง เห็นอกเห็นใจ

กัน ผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบกับเด็ก เด็กไม่ก้าวร้าว  

 
    4.2.2.2 รายที 2: ปลา 

    ปลา เป็นคนชุมชนบ้านบางไพรโดยกําเนิด ปัจจุบันอายุ 42 อยู่บ้านกัน 2 คน
กับยาย เรียนจบชึนประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวัดคลองเจริญ ช่วยพ่อแม่ทําสวนมาตังแต่เล็ก 

พ่อกับแม่อยู่อีกบ้านหนึงในชุมชน มีพีน้อง 10 คน แยกย้ายกันไปทํางานและมีครอบครัว

หมดแล้ว ปัจจุบันปลาประกอบอาชีพทําสวนและเป็นวิทยากรให้กับศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัย  
ภูมิปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม รวมแล้วมีรายได้ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน มีทีดินทํากิน

ประมาณ 3 ไร่กว่า ๆ แต่ให้คนในชุมชนเช่าหมดแล้ว ตําแหน่งและหน้าทีในชุมชน ได้แก่     
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เป็นประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา กรรมการศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิ

ปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม เป็นอนุกรรมการกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตําบลนําคลอง หรือ    
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ” หรือกลุ่มแม่บ้านในอดีต เป็นครูภูมิปัญญาของโรงเรียนวัด

คลองเจริญ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นหมอดินประจําตําบล และเป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้คน

เอาถ่าน การเพาะเห็ดโอ่ง และการเพราะถัวงอกแบบไร้เมล็ด ซึงอยู่ในฐานการเรียนรู้เรือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

    สภาพชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

    ในอดีตคนในชุมชนทําไร่ทําสวนตามปกติ ต่างคนต่างทําหน้าทีของตนเอง     
ทํานําตาลบ้าง ขึนมะพร้าวบ้าง  อยู่แบบความรักใคร่กันมาก เศรษฐกิจเมือก่อนประมาณ 20-30 

ปีทีแล้ว ค่าเงินในสมัยนันกับสมัยนีไม่เหมือนกัน ข้าวของถูกคือมีเงิน 10 บาทก็ซือหมูได้แล้ว 

สามารถทํากับข้าวได้มือต่อมือไม่ต้องแช่ตู้เย็น เพราะจะมีการเชือดมาขายทุกวัน หากวันไหนจะ
ทําอาหารทีมีหมูเยอะก็ซือ 15 บาท ก็ได้เยอะขึน ในอดีตคนในชุมชนมีงานทํากันทุกคนเพราะมี

สวน ทังสวนมะพร้าว ส้มโอ ลินจี ในสวนมีอะไรให้ทําตลอดไม่มีว่างงาน สุขภาพก็ดีคนสมัยก่อน
ไม่ค่อยมีโรคความดัน ไม่มีไขมัน เพราะทํางานทําสวนกันจนเหนือยเป็นการออกกําลังกาย    

แต่ก่อนรถก็ไม่ค่อยมี ถนนก็ไม่เจริญเหมือนทุกวันนี ไปไหนมาไหนจะใช้เรือกันเป็นส่วนใหญ่ 

    การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และความสัมพันธ์ทางสังคม 

    สําหรับประวัติการเข้าร่วมเครือข่าย/กลุ่มองค์การชุมชนบ้านบางไพร ต้องย้อน

ไปเมือปี พ.ศ. 2547 ได้เริมมีโอกาสไปอบรมศึกษาดูงาน โดยการชักชวนจากหน่วยงานของรัฐ

ต่าง ๆ ทีเข้ามาในชุมชน เช่น เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชนอําเภอ ส่วนใหญ่ไปดูงานเกียวกับ
เรืองเกษตรกรรม มีอยู่ครังหนึงที สสส. พาไปศึกษาดูงานทีจังหวัดบุรีรัมย์ ทีบ้านพ่อคําเดือง 

ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน สอนกียวกับเรืองการใช้ประโยชน์ทีดิน ปลูกต้นไม้ใช้หนี ปลูกไม้บําเหน็จ 
ไม้บํานาญ ทําให้ได้แนวความคิดเรืองการปลูกต้นไม้ว่า “ไม้ทีมันจะโตเร็วก็คือไม้ปลูกเร็ว” จึงได้

เอาความรู้ทีได้จากการศึกษาดูงานกลับมาและไปทํางานกับโรงเรียนวัดคลองเจริญ โดยเริมจาก

การขอครูสอนวิชาเกษตรของโรงเรียน อาสาช่วยสอนนักเรียน หรือขอเป็นครูอาสา พานักเรียน
ทําแปลงปลูกผัก ปลูกมะม่วง มะพร้าว มะกรูด มะนาว ฯลฯ โดยทางโรงเรียนจัดชัวโมงให้สอน

สัปดาห์ละ 1 ชัวโมง 
    เมือครังทีได้ไปดูงานทีจังหวัดตราดของพระอาจารย์สุบิณ ปนีโต เกียวกับเรือง

สัจจะสะสมทรัพย์ จึงคิดได้ว่าต้องเริมกับทีทีมีคนรวมกลุ่มกันอยู่แล้วถึงจะเห็นผลเร็ว ดังนันจึงได้

ไปชวนกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตําบลนําคลอง (ทีก่อตังตังแต่ ปี พ.ศ. 2530 
ภายหลังจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอําเภอ เพือขอความช่วยเหลือจากรัฐ แต่ก็

ไม่ได้ขออะไร เพราะกลุ่มเข้มแข้งและสามารถตังตัวได้แล้ว และเปลียนชือกลุ่มเป็น “กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ” ในปัจจุบัน) ซึงกลุ่มแม้บ้านทีมีสมาชิกอยู่ 14 คน ซึงต่างก็
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เห็นด้วย จากนันจึงคุยกันถึงระเบียบต่าง ๆ เช่น วิธีการออม การเก็บเงิน จึงตกลงกันได้ว่าจะทํา 

เก็บเงินสมาชิกคนละไม่เกิน 100 บาทแต่ไม่ตํากว่า 50 บาท โดยเก็บทุกวันที 20 ของเดือน และ

ได้ตังชือกลุ่มว่า “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา” โดยได้เริมดําเนินงานเมือ 27 

พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา โดยสมัครครังแรกเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต้องซือสมุดบัญชี

เล่มละ 1 บาท การออม ต้องออมขันตํา 50 บาท ไม่เกิน 500 บาท มีเงินครังแรกหรือเดือนแรก

เพียงประมาณ 1,500 บาท เริมแรกยังไม่มีใครสนใจกู้ หรือบางคนก็ลืมมาส่งเงินออมบ้าง 
ค่อนข้างกะท่อนกะแท่นเรือยมา จากนันสมาชิกก็เพิมขึนเรือย ๆ จนปัจจุบันมีสมาชิกทังหมด 

112 คน ระเบียบมีการปรับเปลียนไม่มากคือ ออมสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อคน แต่ไม่ตํากว่า  
50 บาทเหมือนเดิม สามารถออมได้ทุกเพศทุกวัย สําหรับการกู้จะต้องดูในบัญชีว่ามีเงินเท่าไหร่ 

สามารถกู้ได้ 3 เท่าของเงินในบัญชี เช่น มี 3,000 บาท ก็กู้ได้ 9,000 บาท ต้องมีคนคําประกัน 

แต่ถ้าคนทีมีความจําเป็นต้องกู้มากกว่านันกรรมการก็จะต้องพิจารณา ต้องรู้จักนิสัยใจคอ    
ต้องไว้วางใจได้ โดยมีดอกเบียหรือทีเรียกกันว่า “เงินนําใจ” อัตราร้อยละ 2 บาทต่อเดือน 

นอกจากให้กู้แล้วยังมีการแบ่งเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนและให้กับสมาชิกครอบคลุมทังเกิด   
แก่ เจ็บ ตาย เช่น หากสมาชิกคลอดลูกทางกลุ่มจะให้ 500 บาท คนเจ็บก็จะมีของขวัญไปเยียม 

หากต้องนอนโรงพยาบาลจะให้คืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 คืน เสียชีวิตก็จะมีพวงหรีดไปให้

และเป็นเจ้าภาพ อย่างเคยมีกรณีทีสมาชิกตายทังบ้าน กลุ่มได้ให้เงินไปจัดงาน 20,000 บาท 
โดยไม่ต้องเสียดอกเบีย เมือเสร็จงานแล้วจึงค่อยเอาเงินทีได้จากใส่ซองมาคืน เพราะรู้ว่าฐานะ

ของคน ๆ นันไม่ดีอีกทังในการจัดงานศพต้องใช้เงินจํานวนมาก หากไปยืมคนอืนก็ต้องเป็นหนี
เป็นสินอีก ส่วนคนแก่ทางกลุ่มไม่ได้ดูแลอะไรมากเพราะมี อสม. ดูแลอยู่แล้ว และหากผู้กู้ย้ายไป

อยู่นอกชุมชนก็ต้องตาม แต่ก็ตามจากคนคําประกันได้ ปัจจุบันนีมีเงิน ในบัญชี 4 แสนกว่าบาท 

นอกจากนียังมี กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเครือข่ายมหาวิชชาลัย 

จะดําเนินการในช่วงกลางคืนของวันที 20 เช่นกัน เริมมีเมือปี 52 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 52 

คน มาจากต่างหมู่บ้าน ต่างตําบล โดยมีการออมขันตํา 100 บาท ไม่ได้กําหนดเพดานไว้ ซึง

ส่วนใหญ่ออม 100 ต่อเดือน ส่วนใหญ่กู้ไปปรับปรุงฐานเรียนรู้ของตนเอง ปัจจุบันกลุ่มมีเงิน
ประมาณ 5 หมืนกว่าบาท 

    เพือให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ในการรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญา

ด้านการเกษตร ปลาจึงก่อตังฐานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เมือปี พ.ศ. 2545 เพือเป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานและให้เด็กนักเรียนได้ใช้เป็นพืนทีเรียนรู้ในทุกระดับชัน ปรารถนาให้เด็กเรียนรู้แล้ว

ชวนพ่อแม่ทํา ผลผลิตทีได้ให้นักเรียนเอาไปขายแล้วเก็บเงินเข้าเป็นค่าอาหารกลางวันและ

ทุนการศึกษา จากนันในปีเดียวกันได้ขยายฐานการเรียนรู้อีก 2 ฐานคือ 1) การเพาะถัวงอกแบบ
ไร้ราก และ 2) ฐานการเรียนรู้การปลูกเห็ดโอ่ง  
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    จากนันเมือ ปี พ.ศ. 2546 ได้เป็นแกนนําในการขยายผลโดยตังกลุ่มผักปลอด

สารพิษ สมาชิกกลุ่มคือนักเรียนในโรงเรียน มีเป้าหมายเพือให้เด็กได้ฝึกปลูกผักปลอดสารพิษที

โรงเรียนและนําไปทําทีบ้าน ได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน รวมทังเป็น

ตัวอย่างให้กับชุมชนและเกิดผลต่อผู้ปกครองในครอบครัว ซึงบางครอบครัวก็ตอบรับกับ
กิจกรรมนีและมีการต่อยอดด้วยการช่วยลูกทําแปลงปลูกผักทีบ้าน สอนให้ลูกเป็นคนดูแล รดนํา 

พรวนดิน ถอนวัชพืช และเก็บผลผลิตไปทําอาหารในครัวเรือน ถ้าได้มากก็ให้ลูกเอาไปจําหน่าย

เป็นการฝึกไปในตัว ให้ลูกกําหนดราคาเอง  ต่อมาในปี 2550 ได้ตังกลุ่มครอบครัวพอเพียงขึน

เพือเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมกลุ่มผักปลอดสารพิษ เพืออยากให้เรืองของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปถึงทีบ้านมากขึน ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดูแลเด็ก

ช่วยสร้างวินัยและความรับผิดชอบในตัวเด็ก แต่โครงการนีปัจจุบันถือว่ายังไม่ประสบ

ความสําเร็จเท่าทีควรนัก และในปี พ.ศ. 2550 นันเอง ก็ได้มีการตัง “กลุ่มหรือฐานการเรียนรู้

คนเอาถ่าน” ซึงเกิดขึนจากแนวคิดในวันเฉลิมฉลองการครองราชของในหลวงเมือปี พ.ศ. 2550  

เป็นวันทีในหลวงทรงออกมายืนโบกมือให้ประชาชนทีลานพระบรมรูปทรงม้า ด้วยความคิดว่า

อยากจะทําอะไรเพือพ่อ “ทําความดีเพือพ่อ” จึงคิดทีจะทําเตาถ่าน  ขณะนันมีน้ามาอาศัยอยู่ที
บ้านและมีอาชีพเป็นพนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี และเป็นช่างเชือม คิดว่าจะต้องช่วยอะไรเราได้ 

จึงออกแบบเตาถ่านแล้วให้น้าช่วยทําให้ ตอนแรกเตาทีได้ยังไม่ดีเท่าไหร่ ซึงพอดีทําเสร็จวันที 
ในหลวงทรงโบกมือให้ประชาชน และตังปณิธานกับตัวเองว่า “จะเป็นคนเอาถ่านตังแต่วันนี    

จะทําเพือพ่อ” จากนันก็เริมเผาถ่าน ลองผิดลองถูกจนเริมเผาเป็น ส่วนการเผาเพือเอานําส้ม

ควันไม้ก็มีการดัดแปลงมาเรือย ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ การเผาผลไม้เพือใช้ดับกลินก็เผาจน
สามารถรู้กลินของควัน กลินของผลไม้ ว่าต้องใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ฟืนเท่าไหร่ จึงจะปิดเตาได้ทันที 

จากนันก็เริมมีคนนันเข้ามาดูจากการแนะนําของครูสมชายประธานศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิ
ปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม จนกระทังเริมไปเป็นวิทยากรบรรยาย จน 3 เดือนต่อมาก็ได้ลง

หนังสือพิมพ์ฉบับแรก กลุ่มคนเอาถ่านไม่มีสมาชิกหรือโครงสร้าง จะเป็นลักษณะของกลุ่มคนที

ทําแล้วสร้างเป็นเครือข่ายกัน แต่ปัญหาทีเห็นคือ กลุ่มอืน ๆ ทีเป็นเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํา
อย่างต่อเนือง 

    ปัญหาในการดําเนินการของกลุ่มส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากตัวคน เช่น กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ ฯ ได้แก่ คนลืมจ่ายเงินรายเดือน กู้แล้วไม่ส่งตามกําหนด แก้ปัญหาโดยก็ยืดวัน

ยืดเวลาให้ หรือคุยกัน  เช่น ให้ส่งแต่ดอกก่อนได้ การกู้ไม่มีปัญหาว่าเลือกปฏิบัติเพราะ

พิจารณาตามนิสัยใจคอและกําลังส่ง ส่วนกลุ่มคนเอาถ่าน  ปัญหานันจะมีแต่ปัญหาคนไม่เอา
ถ่านไม่สนใจทํา ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีเพียงจํานวนคนทํางานยังมีน้อย ปัญหาจาก

ภายนอกก็มีคือ มีหน่วยงานเข้ามาเอาผลงาน อย่างเช่น อบต. และความรู้ของปลาอยากจะมี 
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การถ่ายทอดแต่ไม่มีคนสนใจ จึงคิดอยากจะทํากับโรงเรียน เพราะในเมือผู้ใหญ่สอนยากก็ต้อง

ถ่ายทอดกับเด็ก เพราะอย่างน้อยเด็กพอโตขึนก็ยังจําได้แล้วมีเวลาเอาไปใช้อีกนาน 

    ผลทีเกิดจากการมีเครือข่าย 

    ผลทีเกิดกับชุมชนหลังจากทีมีการรวมกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เด็กนักเรียนใน

หมู่บ้านให้ความสนใจ คนในชุมชนเกิดรายได้ ผลเสียก็คือการจราจรติดขัด รถไม่มีทีจอด เมือคน

มากขยะก็มาก ชาวบ้านบางส่วนก็ด่าไม่พอใจ ไม่ได้จัดการแก้ปัญหาอะไรเพราะเดียวคนทีมาดู
งานก็ไป ส่วนปัญหาทางเศรษฐกิจนันไม่ค่อยมี คนขยันจะไม่มีปัญหา คนทีจะจนก็เพราะขีเกียจ 

เพราะทุนเดิมในชุมชนมีเยอะ เข้าไปสวนก็มีกินแล้ว หารายได้ได้ทุกเดือนเพราะผลไม้ออกตลอด
ปี ส่วนหนึงทํางานโรงงานซึงจะเป็นพวกหนุ่มสาวทีไปทํางานโรงงานแถวมหาชัย ปัญหาหนีสิน

ส่วนใหญ่เกิดจากกองทุนหมู่บ้าน ปัญหาสังคมอืนๆ นัน ทีวัด นาน ๆ มีเด็กหนีโรงเรียนแอบมา

มัวสุมอยู่ทีวัด แต่เป็นเด็กทีอืน ยาเสพติดก็มีบ้างแต่ก็ไม่เห็นเสพในหมู่บ้าน เคยมีการลักผลผลิต
ก็มีในช่วงทีมะพร้าวแพงลูกละ 20 บาท เกิดเหตุตามสวนทัวไปโดยเฉพาะสวนทีต้นมะพร้าวเตีย 

    สังคมทีพึงปรารถนา 

    ปลามองว่าลักษณะของสังคมทีพึงปรารถนาหรือสังคมทีน่าอยู่ คือ สังคมที
เอือเฟือเผือแผ่ รักใครสามัคคี มีไมตรีให้กัน รักในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของตน มีเกียรติ     

ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่ สังคมทีไม่พึงปรารถนาคือ สังคมทีเห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เห็น
แก่พรรคพวก ชุมชนบ้านบางไพรนีเป็นสังคมพึงปรารถนาได้บางส่วน คือ การเป็นทีเรียนรู้ของ

คนทังประเทศ แต่คนในหมู่บ้านต่างคนก็ทํางานของตนเอง อย่างกลุ่มโฮมเสตย์ทีแรก ๆ รวมกัน  

14 หลัง ทุกวันนีต่างตัวใครตัวมัน “บ้านฉันก็รับของฉัน บ้านฉันเต็มแล้วถึงจะให้แก ถ้าไม่เต็ม
ฉันก็ไม่ให้แกหรอก” ยกเว้นมาเยอะเกินรับไม่หมด แต่ก่อนมีระเบียบร่วมกัน เทียวนีบ้าน    

โฮมสเตย์นีรับแขก เทียวหน้าต้องบ้านนันรับแขกเวียนกันไป แต่ทุกวันนีการแบ่งก็แบ่งเฉพาะ
บ้านใกล้ ๆ กัน และใกล้ทีอบรม แต่ก็ต้องขึนอยู่กับแขก ปัจจุบันมีปัญหาอิจฉา เช่น อิจฉา      

ครูสมชายทีได้ประโยชน์จากการมีศูนย์ตังอยู่กับโฮมสเตย์ แต่ก็ไม่ได้มีการแก้ปัญหาอะไร เพราะ

มีทีให้คนมาเรียนรู้หรือมีจุดขายทีโฮมสเตย์ทีอืนไม่มี แต่ตอนนีกลุ่มโฮมเสตย์ยุบหรือหยุดการ
ดําเนินการมาได้ 3 ปีแล้ว เพราะต่างคนต่างบริหารจัดการตนเองได้แล้ว ปลายังได้ให้นิยาม   

ทุนทางสังคมว่าคือ สิงทีมีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ภูมิปัญญาดังเดิม/ชาวบ้าน วัดวาอารามทีมีอยู่ 
บุคลากร กลุ่มเครือข่าย สอดคล้องกับทีมองว่า จุดแข็งของชุมชน คือ ชุมชนมีภูมิปัญญา    

แหล่งเรียนรู้และกลุ่มเครือข่าย แต่มองว่ายังมีน้อยเกินไป เพราะจริง ๆ แล้วคนชุมชนนีมี

ความสามารถแต่ขาดความเสียสละ คนบางกลุ่มต้องการแค่เงินสนับสนุนหรือรองบประมาณเมือ
งบไม่มาทําให้กลุ่มล้มไปด้วย ส่วนจุดอ่อนคือ คนยังต้องการแต่ประโยชน์ของตนเอง  
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    ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

    ข้อเสนอแนะของปลา คือ การทีจะทําให้ชุมชนนีเป็นชุมชนทีพึงปราถนา คือ คน

ต้องเปลียนความคิดตัวเอง พัฒนาตัวเอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ต้องเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว 
เช่น คุณแป๊ะ* ทีอายุ 50 กว่าแล้ว เป็นคนทีมีความเสียสละ เป็นคนตรงพูตรง คนอืนจะมองว่า

เป็นคนทีทําอะไรเกินร้อยหรือห่าม ๆ เช่น ในคลองมีสาหร่ายรก ชาวบ้านคนอืนจะรอแต่ อบต. 

แต่คุณแป๊ะจะจ้างคนมาลอกคลองด้วยงบตัวเองและเอาสาหร่ายไปใส่สวน ซึงทํามานานแล้วละ
ทุกวันนีก็ยังทําอยู่ ทําให้คลองนําไหลดีขึนเป็นประโยชน์แก่คนอืน ๆ ซึงมองว่าถ้ามีคนแบบนีใน

หมู่บ้านซัก 10-20 คน ชุมชนจะน่าอยู่ขึน และควรมีการรักษาวัฒนธรรมทีดีงาม เช่น การพาย
เรือไปแจกกะยาสาท ทีทําให้ได้รู้จัดกัน ซึงเด็กเดียวนีไม่ค่อยรู้จักคนในชุมชนทังหมด แต่ก่อน

การพายเรือทําให้ได้รู้จักกัน ปัจจุบันการขับรถทําให้คนผ่านกันไปอย่างรวดเร็ว  

    จะเห็นได้ว่าครูปลามีการนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้โดยการเข้าร่วม
เครือข่าย/กลุ่มองค์การชุมชนบ้านบางไพร ทีไดเริมมีโอกาสไปอบรมศึกษาดูงานเกิดเป็นทุน

ความรู้ภายนอกทีนําเอามาใช้ให้เกิดผลต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน เช่น  การใช้ความรู้ด้าน
การเกษตรมาทํางานกับโรงเรียนวัดคลองเจริญ การตังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา 

และใช้ทุนความรู้ภายในก่อตังฐานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และตังกลุ่มครอบครัวพอเพียงขึน

เพือให้เรืองของเศรษฐกิจพอเพียงไปถึงทีบ้านให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับเด็กในชุมชน รวมทัง
การตัง กลุ่มคนเอาถ่านทีเกิดจากทุนความเชือทางสังคมทีอยากทําความดีเพือพ่อ โดยหวังจะ

เห็นสังคมทีพึงปรารถนาหรือสังคมทีน่าอยู่ คือ สังคมทีเอือเฟือเผือแผ่ รักใครสามัคคี มีไมตรีให้
กัน รักในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของตน มีเกียรติ ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่  

 

    4.2.2.3 รายที 3: อาคม 
    กํานันอาคมปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดในชุมชนหมู่ 1 นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบัน

อยู่กับแม่ น้องสาว และหลานสาว ส่วนภรรยาและลูกอยู่ กทม.จบการศึกษาชันประถมที       
รร. วิริยะวิทยา จากนันต่อ รร.อัมพวันวิทยาลัย จากนันไปต่อจบการศึกษา มศ.5 ทีโรงเรียน

อํานวยศิลป์ ธนบุรี เมือปี 2512 สอบติดเอ็นทรานซ์ แต่ผลประกาศ มศ.5 ไม่ผ่าน เพราะผลออก

ทีหลังและมีปัญหาข้อสอบรัว จึงไปเรียนเตรียม JU (Junior University) มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นการเรียนกวดวิชา แต่พอไปสอบเอ็นทรานซ์อีกครังก็ไม่ติด ตอนนันฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อย

อํานวย รวมทังมีน้องอีก 5 คนทีกําลังเรียนอยู่ จึงต้องกลับมาทํานําตาลมะพร้าวช่วยพ่อ และคิด
ว่าการเรียนคงช่วยอะไรไม่ได้นอกจากการทํางาน ต่อมาจึงได้ไปหางานใน กทม. โดยอาศัยอยู่

กับเพือน ได้เริมไปทํางานทีบริษัทแห่งหนึง ตอนนันถูกเอารัดเอาเปรียบจึงเป็นแกนนํา

เดินขบวนจนถูกไล่ออก จึงหันไปเรียนรามคําแหงรุ่นแรกในคณะนิติศาสตร์แต่เรียนถึงปี 3       
ก็เรียนไม่จบเพราะต้องเดินทางไกลจากแถวบ้านคลองขวางและต้องช่วยทีบ้านเพือนทํางาน 

ต่อมาจึงกลับมาบวชทีวัดบางไพร พอบวชได้ 2 พรรษา กับอีกค่อนปี ก็เริมเบือสังคมจําเจของ
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พระ ทีเห็นพระไม่ค่อยยึดทางปฏิบัติ จนครังหนึงมีพระชวนไปเข้าปฏิบัติธรรมในป่า ได้ไปเจอ

พระรูปหนึงชือ อาจารย์สิง* ทีอตีดเคยเป็นกับตันเรือเดินสมุทรในช่วงสงครามบังคลาเทศ    
ท่านเล่าว่าเคยถูกยิงจนเรือจม จึงได้บนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมว่าถ้ารอดตายจากการลอยคอใน

ทะเลครังนีไปได้จะขอบวช ท่านชวนอาคมว่า ถ้าสึกแล้วจะชวนลงเรือทํางานเพราะอาจารย์สิงก็

ต้องกลับไปรับผิดชอบครอบครัว หลังจากสึกไม่นานอาจารย์สิงก็มาหาทีบ้านและบอกว่ามีเรือให้
ลงแล้ว เป็นเรือสินค้าไปปัตตานี อาคมใช้ชีวิตอยู่ในเรือหลายเดือน ทํางานเป็นคนทํากับข้าวใน

เรือ จากนันอาจารย์สิงได้แนะนําให้ไปสมัครงานทีบริษัทแห่งหนึงแถวสามย่าน จึงเดินทางไป
สมัครทิงไว้เมือคิดว่าได้จึงหนีออกจากเรือ เอกสารสําคัญก็ไม่ได้เอาติดตัวมาด้วย อาจารย์สิงก็

หนีออกมาด้วยเช่นกัน เกือบปีจึงมีเอกสารจากบริษัททีเคยสมัครงานไว้เรียกไปรายงานตัวให้ไป

ทํางานทีซาอุดิอาระเบีย อาคมได้เจอสิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ลักษณะงานคือ ขนท่อนํามันไปที
ตะวันออกกลาง จึงพยายามไต่เต้า จากเป็นคนเช็คของลงจากเรือจนเป็นได้ทํางานเอกสาร เคย

พยายามแอบฝึกพิมพ์ดีด เพราะโกหกว่าพิมพ์เป็น ทําอยู่เกือบ 4 ปี จนหมดสัญญา แต่ก็มีบริษัท
อืนมาซือตัวต่อไปทํางานขนอุปกรณ์ในการสร้างถังนํามันทัวโลก ทําอยู่หลายปีจนสามารถได้รับ

เงินเดือนมากกว่าอัตราของคนยุโรป ตอนนันชีวิตดีขึนมาก สามารถส่งเงินมาให้พ่อ ส่งน้อง ๆ 

เรียน จนสามารถลืมตาอ้าปากได้ อาคมกลับบ้านปีละครัง เมือกลับก็จะเอาเงินมาถวายวัดหรือ
สร้างวัด สร้างหอสวดมนต์ ภายหลังมีปัญหาถูกคนยุโรปอิจฉาจนถูกลดเงินเดือนอาคมจึงลาออก

แล้วกลับมาอยู่บ้าน  

    สภาพชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

    สมุทรสงครามมีการเปลียนแปลงครังสําคัญคือ การสร้างสะพานพระราม 2   

เกิดถนนพระราม 2 ทีเดิมเรียกว่า ถนนธนบุรี-ปากท่อ ช่วงนันระบบนิเวศน์ลุ่มแม่กลองเสียหาย

อย่างมากเพราะมีการสัมปทานขุดทราย มีการดูดทรายแบบเลียงกฎหมายไปถมบริเวณสะพาน
พระราม 2 หลังจากทีมีถนนเข้ามา การคมนาคมก็เริมเปลียน เริมมีการใช้รถจักรยานยนต์มาก

ขึนและรถยนต์ก็เริมมีมากขึน เมือก่อนถนนเป็นถนนทีชาวบ้านช่วยกันทํา ขุดคลองขุดบ่อขึนมา
ทําถนน ช่วงหนึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึงสร้างถนนโดยทําเป็นเหมือนรางรถไฟ 2 ราง 

แล้วเทปูนทับเป็นถนน โดยไม่ต้องทําเป็นคอนกรีตทังถนน ยาวไปถึงตัวแม่กลองและเชือมกับ

ถนนพระรามสอง ถนนนีมีการใช้อยู่หลายปี และมีรถสองแถวไปถึงแม่กลอง  เมือคนนิยมไปแม่
กลองมากขึนตลาดอัมพวาจึงซบเซา ซึงในสมัยก่อนอัมพวาเป็นศูนย์รวมทางการค้าของคน  

แควอ้อมทังหมด ทีจะต้องนังเรือหางยาวมาลงทีอัมพวาเพือมาซือของ หากจะไปแม่กลองต้องรอ
เวลาขึนเรือวันละ 2 เทียว ส่วนการจะเข้า กทม. ต้องนังเรือข้ามฟากไปขึนรถไฟ ซึงตอนนัน

ลําบากมาก 

    เมือการคมนาคมดีขึน วิถีชีวิตคนเริมเปลียน คนก็มองเห็นว่าอัมพวามีความ
อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ในช่วง 5 ปีทีผ่านมาจึงมีการส่งเสริมเรืองการท่องเทียวอย่างหนัก  

เริมมีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด เช่น  การดูหิงห้อย โดยไม่ดับเครืองยนต์เรือสร้างเสียง
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รําคาญและเกิดมลพิษทางอากาศ ชาวบ้านจึงมีการตัดต้นลําพู อีกทังแต่ละบ้านมีการเลียงหมา

และเห่าคนทีมาดูหิงห้อย หิงห้อยก็เริมลดลง นักท่องเทียวก็มีแนวโน้มน้อยลง ร้านค้าทีตลาด
อัมพวาปัจจุบันก็ไม่ใช่ของคนอัมพวาแต่เป็นของนายทุนทีมากว้านซือแล้วให้เช่า เริมมีบาร์เบียร์ 

ร้านคาราโอเกะเกิดขึน อาคมมองว่าในอนาคตน่าเป็นห่วงมาก จะแก้ไขคงแก้ไขลําบากเพราะไม่

มีการวางกติกาตังแต่เริมต้น ไม่มีการจัดระเบียบนักท่องเทียว ระเบียบการจราจร ปัจจุบันค่าเช่า
ทีขายของแพงมาก ประมาณล๊อคละ 600 บาท แต่ก่อนไม่ต้องเสียค่าเช่า และมีผลกระทบถึง

กิจการบ้านพักโฮมเสตย์  โดยเมือ 3 ปีก่อน อาคมเคยทําการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้งบโครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ (คตศ.) พบว่า คนทีเคยมาเทียวแล้วไม่กลับมามีมากขึนด้วยสาเหตุหลาย ๆ 

ประการ เช่น การบริการยังไม่เป็นระบบ อาหารจําเจ เป็นต้น ส่วนทีกลับมาก็เพราะว่ายัง

สามารถเทียวแบบ One day trip คือ เทียวได้ภายในวันเดียวและอยู่ใกล้ กทม. ไปกลับได้
สะดวก ซึงยังเป็นข้อดีอยู่ การวิจัยเชิงสํารวจนีทําเพือหาแนวทางวางมาตรการป้องกันผลกระทบ

ทีจะเกิดกับตลาดอัมพวา แต่ก็ไม่มีใครฟัง การวิจัยนีทําอยู่ 2 ปี เมือเกิดการปฏิวัติทางการเมือง
โครงการจึงล้มเลิกไป 

    และช่วงนันมีงบประมาณโครงการ SIP Menu 5 อาคมได้เป็นกรรมการผลักดัน

เรืองเกษตรธรรมชาติกับนิเวศน์ชายฝังลุ่มนําแม่กลอง 5 จังหวัด ขณะนันครูสมชายเป็นตัวเด่น
ของตําบลนําคลองและมีศูนย์เรียนรู้ จึงคิดว่าเรืองเกษตรธรรมชาติน่าจะยกให้ครูสมชายเป็นคน

ทํา เมือมีคนมาดูงาน ก็มีคนเริมมาขอพักดูงานแบบค้างคืน ครูสมชายจึงเริมมีแนวคิดทีจะทํา
โฮมสเตย์ จากนันบ้านข้างเคียงก็เริมทําด้วยเช่นกัน จากนันเริมมีการเรียกร้องให้มีการทําถนน 

ไฟฟ้าเข้าบ้านตนเอง ภายหลังก็เกิดความขัดแย้งกันพอประมาณ เนืองจากงบจาก อบต. หรือ

จากจังหวัดลงแต่บ้านของครูสมชายเพียงคนเดียว ตอนนีกลุ่มเครือข่ายทีมีอยู่ในบ้านบางไพร ไม่
ค่อยสานกันเท่าไหร่ มีกระแสว่ามีความขัดแย้งในกลุ่มโฮมสเตย์ และมีปัญหาจราจร เป็นต้น แต่

ในภาพรวมแล้วบ้านบางไพรไม่ค่อยมีการแตกแยกมากนัก จะมีก็ตอนเลือกตังผู้ใหญ่บ้าน ซึง
อาคมมองว่า สิงทีดีกว่าการเลือกตังคือการใช้ฉันทามติจากสภาชาวบ้าน โดยการทําประชาคม 

คุยกันบ่อย ๆ จะทําให้เกิดบุคคลทีโดดเด่นเข้าตาชาวบ้านว่าเป็นผู้ทีมีความเป็นผู้นํา ถึงเวลานัน

ชาวบ้านจะเสนอกันเอง ควรให้มีสภาชาวบ้านควบคู่กันไป หากทุกคนเคารพมตินันก็ถือเป็น
ประชาธิปไตยได้แล้ว ควรมีเวทีประชาคมระดับตําบลในการเลือกกํานัน มีเครือข่ายสภาตําบล 

ประชาคมตําบล รวมทังมีเครือข่ายระดับตําบลสู่ตําบล ทํางานด้านต่าง ๆ ในพืนที สู่อําเภอ      
สู่จังหวัดในการเสนอนโยบายในระดับต่าง ๆ ทีสําคัญคือ อย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้ง เมือ

เกิดขึนแล้วก็ต้องรู้ความขัดแย้งอะไรจะเกิดและต้องไปสลายไห้ได้เสียก่อน  

    การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และความสัมพันธ์ทางสังคม 

    ประมาณปี 2528 ชาวบ้านแต่งตังให้อาคมเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อซึงครอบ
กําหนดเกษียณพอดี เพราะเห็นว่าอาคมช่วยงานพ่อมาตลอด ช่วงนันอาคมมีความคิดจะบูรณะ

และสร้างศาลา อาคมเริมจากการระดมชาวบ้าน ใช้การสร้างเครือข่าย โดยการไปบอกชาวบ้าน



98 

ว่าวัดของเราจะสร้างศาลาซึงงบประมาณก็มีจํากัดต้องการเสาเข็ม ชาวบ้านก็ยินดีจะให้ต้นไม้ที

บ้านเอาไปทําเสาเข็ม รวมทังสละสิงของและแรงงานมาช่วยกันทํา ถือเป็นพลังทียิงใหญ่ เป็น
การใช้วิธีการรวมคน ซึงในการสร้างเครือข่ายนันเราจะต้องมีใจเป็นตัวตังก่อน ต้องมีเป้าหมาย

ชัดเจน ไม่มีสิงแอบแฝง แล้วต้องกระจายสิงทีเราต้องการให้กับชาวบ้าน สิงสู่ทีวิญญาณของ

ชาวบ้านเสียก่อนจึงจะเกิดการตอบรับทีสอดคล้องกลับมา อีกทังชาวบ้านต่างก็คุ้นเคยกับอาคม
เพราะอาคมเคยบวชอยู่ทีวัดบางไพรมาก่อน ประมาณ 2 ปีกว่า ๆ ซึงตอนทีอาคมบวช ได้เป็น

นักเทศน์ เป็นนักพัฒนาวัด ซึงสมัยนันวัดบางไพรยังไม่มีอะไร อาคมได้เรียกชาวบ้านให้มาช่วย
ผสมปูน ก่อสร้าง ขอปูน (อิฐ) จากชาวบ้านคนละลูกสองลูก หลังจากทําวัดเสร็จพระก็มาช่วยกัน

เทปูน อาคมเดินไฟฟ้าบนศาลาเอง ตอนนันมีกลุ่มคนทีไม่เห็นด้วยดูถูกว่า “จะสร้างศาลาได้ยังไง 

มีเงินแค่แปด-เก้าหมืนบาท” อาคมจึงคุยกันในกลุ่มทีสร้างศาลาด้วยกันประมาณ 7-8 คนว่า 
“พวกเรามาตังจิตอธิฐานร่วมกันว่า ถ้าสามารถบูรณะและสร้างศาลาเสร็จภายใน 2 ปี จะพร้อมใจ

กันบวชฉลองศาลา” ทุกคนต่างก็เห็นด้วย จึงไปอธิษฐานบอกหลวงปู่โห้ซึงทีเป็นผู้ทีสร้างศาลา
หลังนีครังแรก ช่วยดลบันดาลให้สมปรารถนา จากนันเราก็เริมทํางาน ปรากฎว่าไปทีไหนก็มีแต่

คนให้ความร่วมมือ อาคมใช้วิธีเดินเข้าไปขอความร่วมมือด้วยตนเอง ขอบริจาค หลังจากทีได้

เสาเข็มและอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้ว ก็เริมจากการตอกเสาเข็ม รือศาลา ตอนนันชาวบ้านทัง
ตําบลก็เข้ามาดูว่าทําอะไรกัน บางคนก็ตามมาดูผลงานทีตนเองได้บริจาคมาให้ ซึงถือว่า

ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมและจะเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองได้มีส่วนในงานครังนี จากนันก็มีการ
บริจาคมาให้เองโดยทีไม่ได้ไปขอ ทําให้ศาลาเริมเป็นรูปเป็นร่างจนเสร็จตามกําหนด เราจึงพร้ม

ใจกันบวชตามทีได้ปฏิญาณไว้ และหลังสร้างศาลาเสร็จได้ไม่นานหลวงท่านเจ้าอาวาสก็ได้

มรณภาพลง  
    ต่อมาเมือกํานันคนเดิมครบกําหนดเกษียณ อาคมจึงลงสมัครกํานัน ชาวบ้าน

หลาย ๆ คนก็สนับสนุน โดยอาคมไม่ได้มีการหาเสียงหรือซือเสียงเหมือนฝ่ายตรงข้าม ใช้เพียง
การแจกปฏิทินแผ่นเล็ก ๆ ซึงชาวบ้านก็ทําให้โดยไม่ได้เอาเงินจากอาคมเลย ผลปรากฎว่าอาคม

ชนะการเลือกตังได้เป็นกํานันตําบลนําคลอง ในปี 2530 โดยอาคมคิดว่าคงด้วยกระแสของ

ชาวบ้านทีเห็นผลงานเก่าทีทํางานพัฒนาวัด สร้างและบูรณะศาลา 
    ปัญหาความขัดแย้งทีเกิดหลังการเลือกตังก็มี คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ก* ทีเป็นคู่แข่ง

ตอนเลือกตัง ซึงหมู่ ก นันเป็นหมู่ทีมีขนาดใหญ่ มีประชากรมากกว่าประมาณ 3 เท่า ขณะนันมี
การออก พรบ.กระจายอํานาจ มีการจัดตัง อบต. และกําหนดให้กํานันต้องเป็นนายกคนแรกของ 

อบต. อาคมจึงได้เป็นผู้บริหารงบประมาณทังหมด ตอนนันจะทําอะไรก็มีกลุ่มคนทีไม่เห็นด้วย

ตลอด อาคมจึงแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีเมือมีการประชุมเกียวกับงบหรือโครงการพัฒนาจะเสนอให้
หมู่ทีขัดแย้งให้ได้ก่อน เพราะรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเขาต้องได้เพราะประชากรมีมากกว่า รวมทัง

เป็นการเอาศัตรูมาเป็นมิตร ความสัมพันธ์จึงเริมดีขึนเรือย ๆ  
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    ในช่วงหนึง ในตําบลมีปัญหาเรืองนําอุปโภคบริโภค สมัยก่อนเราใช้นําบาดาล

ซึงมีปัญหาเยอะ ในขณะนันเริมมีโครงการสร้างประปาผิวดินของกรมอนามัย ซึงเป็นประปาดืม
ได้และองค์การอนามัยโลกมารับรอง โดยใช้นําจากแม่นําแม่กลอง แต่มีระเบียบกติกาคือ การที

จะยืนขอได้จะต้องมีสมาชิกทีใช้นําอย่างน้อย 300-500 หลังคาเรือน โดยต้องมีรายชือและ

ความยิมยอม มีรายละเอียดปริมาณนําทีจะต้องใช้ต่อครัวเรือนเสนอให้กับกรมอนามัย อาคมจึง
เดินเรืองจนได้รับอนุมัติงบประมาณมาประมาณ 5 ล้านกว่าบาท แต่ปรากฎว่า พืนทีบริเวณนี

เป็นแหล่งนําทีสาม คือ นํากร่อย (หรืออยู่ระหว่างนําจืดกับนําเค็ม) เป็นประเด็นทีกรมอนามัยจะ
ไม่อนุมติ จึงใช้มติของชาวบ้านช่วยกันลงความเห็นเสนอไปว่านําบริเวณนีมีความกร่อยไม่มาก 

กรมอนามัยจึงยอมรับ อีกประเด็นคือ กรณีเกิดนําหลากนําจะขุ่นจะมีการสร้างบ่อเกรอะเพือพัก

นําให้ตกตะกอนตามธรรมชาติหรือด้วยสารส้มก่อนนําออกมาใช้ได้ กรมอนามัยจึงยอมรับและอนุ
มติให้สร้างประปาผิวดินได้ แต่ก็ยังมีปัญหาอีกว่า จะต้องทําตารางการใช้นํา ซึงครังนีไปติด

ปัญหาทีหมู่ ก ทีเคยขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเซ็นชือเข้าร่วมโครงการ 
โครงการนีเราจึงเสนอไปเพียง 300 หลังคาเรือน ซึงการต่อท่อส่งนําจะเริมจากขนาด 3 นิวจาก

จุดเริมต้นและลดหลันลงมาเรือย ๆ หลังจากมีการใช้นําประปาผิวดินผ่านไปประมาณ 1 ปี ได้

เกิดปัญหาตรงบริเวณชายแดนระหว่างนําเก่ากับนําใหม่หรือเขตทีใช้นําบาดาลและเขตทีใช้
นําประปาในเรืองคุณภาพนํา โดยนําประปาบาดาลจะมีคราบตะกอนสีส้ม ไม่สะอาด มีสิง

แปลกปลอมปนมากับนํา เช่น สัตว์นําเล็ก แมลง เป็นต้น รวมทังปัญหาการเก็บค่านําทีไม่
โปร่งใสกับชาวบ้านของหมู่ ก ชาวบ้านหมู่ ก จึงต้องการจะขอใช้นําประปา แต่จะต้องไปขอ 

อบต. ให้ช่วยต่อท่อ โดยจะต้องต่อท่อใหม่ตังแต่แรกใหม่ให้มีขนาด 3 นิวให้ไกลขึน เพราะใน

ระยะปลาย ๆ ท่อมีขนาดเล็กนําจะไหลเบา แต่ อบต. และกลุ่มคนทีขัดแย้งไม่เชือและไม่ยอมทํา
ตาม ปรากฎว่าท่อที อบต. ต่อจากท่อเดิมทีมีขนาดเล็กนําไหลเบามาก ชาวบ้านจึงโวยวายไม่

พอใจ กลายเป็นการสร้างภาพลบให้กับตัวเองของกลุ่มคนทีขัดแย้งกับอาคม 

    ผลทีเกิดจากการมีเครือข่าย 

    หลังจากทีหลวงพ่อแปงได้มรณภาพ ตอนนันตังใจว่าจะสร้างเมรุทีสวยงามเพือ

ใช้ในการเผาศพ อาคมเริมจากการหาแนวร่วมหรือเครือข่ายทีมีศักยภาพ คือ มีความถนัดใน  

แต่ละด้านและต้องเป็นคนทีมาด้วยใจ และทีสําคัญคน ๆ นันก็ต้องมีศักยภาพทีจะไปหาแนวร่วม
ต่อ ในการออกแบบเมรุ อาคมได้ไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึงซึงเป็นผู้ทีปันพระรูปรัชกาลที 5 ทีตัง

อยู่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อาคมใช้วิธีชืนชมและยกย่องในสิงทีเขาทําอยู่ เช่น ชมต้นไม้
ทีปลูก ให้เขารู้สึกภูมิใจ แล้วจึงจะเริมคุยเรืองงาน ท่านก็ช่วยเขียนแบบเมรุให้ เมือได้แบบแปลน

เมรุแล้วจึงนํามาประชุมกรรมการ ไม่มีใครกล้าปฏิเสธฝีมือของอาจารย์ทีมีชือเสียง ส่วนการ

ตกแต่ง มีความคิดว่าจะหาดอกไม้ทีปลูกตอนนีแล้วจะให้บานได้พร้อมกันพอดีในวันงาน และ
เนืองจากเงินทุนมีจํากัด จึงคิดว่าดอกไม้ไม่ควรซือเพราะสินเปลือง และบ้านเราเป็นแหล่ง

การเกษตรจึงน่าจะสามารถหาพันธุ์และปลูกเองได้ จึงเลือกทีจะใช้ดอกทานตะวันและพยายาม
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สอบถามคนทีรู้จัก จนได้ไปหาซือเมล็ดทานตะวันทีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคาเมล็ดละ   

7 บาท โดยใช้ทุนของอาคมเอง และเอากลับมานังเพาะเอง อาคมได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับคหบดี
ทีมาเลียงพระทีวัด ชือเสียรัตน์* เจ้าของโรงเรือย ซึงได้เดินเข้ามาดูว่าอาคมทําอะไร เอาคมก็

อธิบายว่าจะเพาะต้นไม้ให้บานรอบเมรุหลวงพ่อในวันงาน  จากนันท่านก็มาดูทุกวัน  ต่อมาเมือ

อาคมลองคํานวณเวลาทีเหลือกับผลทีเกิดโตบ้างไม่โตบ้าง คิดว่าไม่ทันการณ์แน่ ๆ จึงหาวิธีการ
อืนโดยลองเดินทางไปหาแถวพุทธมณฑลและบังเอิญไปเจอคนกําลังขายมัดยอดดาวเรือง

เพือทีจะเอาไปปักชํา เราจึงสอบถามรายละเอียดการปลูก เวลาออกดอก การใช้ปุ๋ย วิธีการบังคับ 
อาคมจึงซือมามัดละ 7 บาท (มีหลายยอดประมาณยอดละ 7 สตางค์) รวมเป็นหลายพันบาท  

เมือมาเจอเสียรัตน์ อาคมก็บอกว่าจําเป็นต้องเปลียนวิธีใหม่และต้องการถุงพลาสติกมาใส่ดินเพือ

ปักชํา เสียรัตน์ก็ได้บริจาคค่าถุงดําให้ จากนันก็ร่วมมือกับชาวบ้านใส่ถุงปักชําจนเสร็จ ขณะที
เมรุกําลังสร้างก็จัดเรียงต้นไม้ในจุดทีวางแผนไว้ เอาผ้าแสลนคลุมไว้ พอถึงวันงานก็สามารถจัด

งานได้สําเร็จตามทีตังใจไว้และมีคนมาร่วมงานทังตําบล 
    ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรืองนําประปาอยู่ โดยเฉพาะเมือมีการทําธุรกิจโฮมสเตย์  

ก็ได้มีการมาขอใช้นําประปา ซึงประปาทีสร้างขึนนันมีเป้าหมายเพือแก้ไขปัญหานําดืมนําใช้

ให้กับประชาชนเท่านัน ไม่ใช่เพือธุรกิจ โดยโฮมสเตย์บางแห่งมีการลงเว็ปไซต์ร้องเรียนไปถึง
สํานักนายก อาคมจึงจัดการปัญหาโดยชีแจงว่าหากประสงค์จะใช้นําจากประปาผิวดินนีจะต้อง

ไปจดทะเบียนเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมและยินดีเสียค่านําตามอัตราของรีสอร์ทหรือโรงแรม
เสียก่อน แต่ปัจจุบันโฮมสเตย์หลายแห่งหลีกเลียงภาษีทังนัน นอกจากนี อาคมยังมองว่า 

ปัจจุบันธุรกิจโฮมสเตย์เริมจะทรุดตัวลง เพราะนักท่องเทียวเจอราคาทีแพง เอาเปรียบกัน      

ในบ้านบางไพรก็การเอารัดเอาเปรียบกันคือ ไม่มีการมีการกระจายแขกเป็นเครือข่ายหรือเฉลีย
ให้ชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะให้ของตนเองเต็มก่อน ซึงต้องแก้โดยเอากระบวนการการสร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมมาช่วย  โดยภาพสังคมทีดีทีสุดทีอาคมอยากเห็น คือ สังคมทีทุกคนทําตาม
หน้าทีตาม “ประมวลจริยธรรม” ทีเน้นความซือสัตย์เป็นหลัก มีจริยธรรม มีจิตสํานักทีดี มีการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุนทางสังคมในความคิดของอาคมมองว่า คือ การรวมกลุ่มและ

เครือข่าย ไว้วางใจต่อกัน ภูมิปัญญา ความดีของบรรพบุรุษหรือประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทีมีใน
สังคม การเป็นเครือญาติ สอดคล้องกับจุดแข็งของบ้านบางไพร คือ เป็นหมู่บ้านของผู้ทรงภูมิ

ปัญญา มีศูนย์การเรียนรู้ของครูสมชาย แต่จะให้ดีก็ควรมีการกระจายศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดทัง
ตําบล และมีศักยภาพของพืนทีทีเป็นแหล่งเศรษฐกิจทีดีทีสุดในเขตตําบลนีก็ว่าได้ มีสวนลินจี 

ส้มโอ ซึงบ้านบางไพรถือเป็นหมู่บ้านทีมีศักยภาพทีสุด ทังด้านภูมิปัญญา และด้านทุนทางสังคม

ทีดีกว่าทีอืน อุดมไปด้วยคหบดี (คือ ชาวบ้านทีประกอบอาชีพโดยสุจริต จนกลายเป็นคนมี
ฐานะ) คนเหล่านีจะเป็นต้นแบบของคนรุ่นหลัง 
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    ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

    ส่วนจุดอ่อนด้อยของบ้านบางไพร คือ การไม่กระจายความเจริญของคนบาง

กลุ่มไปสู่ชาวบ้าน มีความเป็นเชิงปัจเจก ของบ ขอไฟ ขอถนน เพือบ้านของตัวเอง เป็นปัญหา
การเลือกปฎิบัติทีเห็นได้ชัดจากการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนียังมีปัญหา

เยาวชนทีน่าเป็นห่วง เพราะนับวันเยาวชนบ้านเราจะออกนอกพืนทีเป็นส่วนใหญ่ คนทีมี

การศึกษาจะไม่ค่อยกลับมาบ้าน สมัยก่อนเยาวชนอยู่ทีนีและทําสวน สิงทีทําให้เปลียนแปลงคือ 
วิถีความเจริญและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของต่างชาติทีผ่านสือออกมา การเลียนแบบดาราซึงดารา

เหล่านันก็ล้วนแต่เลียนแบบจากแฟชันต่างประเทศมาก่อน  ถือเป็นผลในทางลบจากการบริโภค
สือไม่ถูกต้อง แม้จะแก้ยากแต่สามารถแก้ในบ้านของตนเองได้ โดยให้คนในครอบครัวรู้จักการ

พูดคุยกัน ให้เคารพสิทธิของเด็กของผู้ใหญ่ มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ มีการควบคุมการใช้

จ่ายเงิน ทําบัญชีครัวเรือน  ชีแจงด้วยเหตุผล ปัญหายาเสพติดปัจจุบันค่อนข้างรุนแรงขึน กลไก
การได้มาและการกระจายต่อซับซ้อนขึน มีอํานาจหนุนหลังอยู่ เช่น ผู้นํา ตํารวจ อาคมมองว่า

ตอนนีสมุทรสงครามกําลังขายทุนตัวเองอยู่ ไม่รักษาทุนตัวเอง อย่างประมาณ 5-6 ปี ทีผ่านมา 
โฮมสเตย์เกิดขึนมากมายจากการผลของการผลักดันการพัฒนาของตลาดอัมพวาและการ

ผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเทียวของจังหวัด แต่ปัญหาคือ ไม่สามารคุมนักท่องเทียวได้ คนก็มา

เทียวเยอะมากขึน โฮมสเตย์จึงเกิดเป็นดอกเห็ด 
    จะเห็นได้ว่ากํานันอาคมมีการใช้ทุนทางสังคมทีสําคัญคือ เครือข่ายทางสังคม 

และความไว้วางใจ ความช่วยเหลือเอืออาทร ในการทํางานด้านพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ การบูรณะ
และสร้างศาลาทีใช้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชาวบ้าน การลงสมัครกํานันทีชาวบ้าน

ช่วยหาเสียงและสนับสนุน การสร้างเมรุการเผาศพหลวงพ่อแปง การออกแบบเมรุ การขอ

สนับสนุนจากเสียรัตน์เจ้าของโรงเรือย  โดยภาพสังคมทีดีทีสุดทีอาคมอยากเห็น คือ สังคมทีทุก
คนทําตาหน้าทีตาม “ประมวลจริยธรรม” ทีเน้นความซือสัตย์เป็นหลัก มีจริยธรรม มีจิตสํานักทีดี 

มีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการใช้ความเชือทางสังคมในการตังจิตอธิฐานร่วมกันหาก
สามารถบูรณะและสร้างศาลาเสร็จภายในเวลาทีกําหนดจะพร้อมใจกันบวชฉลองศาลา 

 

4.3 สถานการณ์ของทุนสังคม 
 

 ในการศึกษาว่า “ทุนทางสังคม” ซึงมีสถานะเป็นทรัพย์สินร่วม (Common Property) มี

สถานะหรือความเป็นอยู่อย่างไรในชุมชนนัน เราไม่สามารถทีจะวัดเป็นปริมาณออกมาได้ ทังนี
เนืองจากว่า โดยธรรมชาติแล้วทุนทางสังคมส่วนใหญ่มีสภาพเป็นนามธรรม อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่าเราจะไม่สามารถวัดปริมาณของทุนทางสังคมออกมาให้เห็นได้ ผู้ศึกษาได้พยายามแสดง

ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทีสนับสนุนการมีอยู่ของทุนทางสังคมจากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ 
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โดยสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบ้านบางไพร แบ่งได้เป็น 3 มิติ ตามการทบทวนและสรุป

องค์ประกอบของมิติทุนทางสังคมทีจะนําไปสู่สังคมทีพึงปรารถนา ได้แก่ มิติของความรู้ มิติของ
ความดี และมิติของความรัก ดังนี 

 

  4.3.1 มิติของความรู้  

  ประกอบด้วย ความรู้และภูมิปัญญา และสมรรถนะของคนและผู้นํา มีรายละเอียดดังนี 
 

           4.3.1.1 ความรู้และภูมิปัญญา ความรู้และภูมิปัญญาเป็นทุนทางสังคมทีสําคัญ
ของชุมชน ทีทําให้คนในชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ซึงความรู้และภูมิปัญญาทีพบและ       

มีความสําคัญคือ ความรู้และภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่  

1) ความรู้และภูมิปัญญาในการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นความรู้
และภูมิปัญญาของครูสมชาย ได้แก่ ความรู้การควบคุมการออกผลของส้มโอด้วยการจํากัดนํา

และปุ๋ย ความรู้การทําทีให้แมลงวางไข่ และการใช้ขีแดดนาเกลือทําให้ส้มโอมีรสหวาน เป็นต้น 

ซึงได้มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดผ่านการก่อตังกลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ตําบลนํา
คลอง 

2) ความรู้และภูมิปัญญาในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นความรู้และ   

ภูมิปัญญาของครูสมชายทีมีโอกาสไปเรียนรู้จากศูนย์คิวเซ จังหวัดสระบุรี 

3) ความรู้และภูมิปัญญาในการเผาถ่านผลไม้ เป็นความรู้และ         

ภูมิปัญญาของครูปลาในการนําผลไม้รูปทรงต่าง ๆ มาเผาเพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ดูดกลิน 

และนําส้มควันไม้ ทีได้จากการไปศึกษาดูงานและการลองผิดลองถูกเรือยมา นอกจากนียังมี
ความรู้และภูมิปัญญาในการปลูกเห็ดโอ่ง และถัวงอกแบบไร้รากอีกด้วย 

4) ความรู้และภูมิปัญญาในการแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร      

เป็นความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ ของป้าขาวและกลุ่ม        
นําพริกแกงของป้านิด 

5) ความรู้และภูมิปัญญาสมุนไพรไทย เป็นความรู้และภูมิปัญญาของ

พระนพพร วัดคลองพัฒนาทีได้รับจากการเรียนรู้กับหลวงปู่ทีวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม 
    ดังนัน จะเห็นได้ว่าความรู้และภูมิปัญญาเป็นทุนทางสังคมทีสําคัญของชุมชน 

จําแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) ความรู้ภายใน ได้แก่ ความรู้และภูมิปัญญาในการปลูกส้มโอพันธุ์

ขาวใหญ่ การเผาถ่านผลไม้ การแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร และ 2) ความรู้จากภายนอก 

มา ได้แก่ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ และสมุนไพร ซึงความรู้ทีได้มาเหล่านีมีการนําไปปรับใช้ให้เข้า
กับบริบทของชุมชน เช่น ความรู้เรืองกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นความรู้ภายนอกได้จาก         
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พระอาจารย์สุบิณ ทีครูปลาได้นํามาใช้ในชุมชน ตังกลุ่มและกําหนดระเบียบต่าง ๆ กลายเป็น

แบบพฤติกรรมกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึง 
 

    4.3.1.2 สมรรถนะของคนและผู้นํา 

          สมรรถนะของคนและผู้นําเป็นทุนทางสังคมทีมีความสอดคล้องกับความรู้และ
ภูมิปัญญาทีได้กล่าวไปก่อนหน้านี โดยคนทีมีความรู้และภูมิปัญญาก็หมายถึงเป็นคนทีมี

สมรรถนะนันเอง อีกทังคนเหล่านีล้วนแล้วแต่เป็นผู้นําในกลุ่มองค์กรนัน ๆ เราถือว่าทุนทาง
สังคมชนิดนีเป็นนามธรรมเนืองจากเราหมายถึงความรู้ ภูมิปัญญา และความเป็นผู้นําทีมีอยู่ใน

ตัวบุคคล เพราะถ้าหากเป็นลักษณะของนามธรรมแล้วจะกลายเป็นทุนคนหรือทุนมนุษย์ทีเป็น

หนึงในปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐกิจทันที 

   

  4.3.2 มิติของความดี  

  ประกอบด้วย บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจต่างตอบแทน 

เอืออาทร ช่วยเหลือกัน วัฒนธรรมและประเพณี ศีลธรรมและจริยธรรม ความเชือทางสังคม  
และทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี 

 
    4.3.2.1 บรรทัดฐานทางสังคม 

    บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แบบแผนสําหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ 

แบบพฤติกรรมกฎเกณฑ์ หรือคตินิยมทีสังคมกําหนดไว้เป็น มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติที
สังคมยอมรับว่าดีและถูกต้อง สําหรับบรรทัดฐานทางสังคมทีพบในชุมชนบ้านบางไพร ได้แก่ 

การไปวัดในวันพระส่วนวันปกติไม่ไปก็ได้เพราะชาวบ้านต้องเข้าสวน หรือการให้กู้เงินของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนาทีเมือมีผู้ทีต้องการกู้เงินเป็นจํานวนมากกว่า 3 เท่าของบัญชี

คณะกรรมการกลุ่มจะมีแบบแผนปฏิบัติร่วมกันคือ ต้องพิจารณาจากประวัติการกู้เงิน นิสัยใจคอ 

และความสามารถในการใช้คืน นอกจากนียังเคยมีแบบแผนสําหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การรับนักท่องเทียวของโฮมสเตย์ทีเคยตกลงกันว่าจะต้องหมุนเวียนไปเรือย ๆ หรือหากแขกล้น

ก็ต้องส่งต่อให้ทีอืนเวียนกันไป แต่แบบแผนนีได้ถูกละเลยไปแล้ว ซึงมีสาเหตุจาก 2 ประการคือ 
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และความพึงพอใจของลูกค้า การละเลยหรือไม่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

อีกต่อไปทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ความอิจฉาริษยา และเสียโอกาส มองว่าตนเอง

เสียเปรียบ สังเกตได้จากทีมีการเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ทีแสดงความไม่พอใจ เช่น การร้องเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการเข้าพบและผ่านเว็บไซต์ รวมถึงได้ยินเสียงยิงปืนหลายนัดในเวลา

กลางคืนในช่วงวันทีมีนักท่องเทียว เป็นต้น ดังนันจึงแสดงให้เห็นว่าบรรทัดฐานทางสังคมเป็น
ทุนทางสังคมทีมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกัน หากมีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามก็อาจทําให้

เกิดความขัดแย้งอันไม่พึงปรารถนาของสังคม 
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    4.3.2.2 สถาบันทางสังคม 

    สถาบันทางสังคม มีความหมายอยู่ 2 ความหมาย ความหมายแรก หมายถึง 
แบบอย่างพฤติกรรมทีตังขึนและปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นทียอมรับกันในสังคม เช่น ประเพณี

ต่าง ๆ ก็ถือว่ามีลักษณะเป็นสถาบัน แต่เราจะยกไปกล่าวถึงในทุนทางสังคม “วัฒนธรรมและ

ประเพณี” ในวิชาสังคมวิทยา จัดสถาบันต่าง ๆ เป็นประเภทใหญ่ ๆ เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันนันทนาการ 

และสถาบันสือมวลชน ส่วนความหมายทีสองหมายถึง องค์การสาธารณะหรือกึงสาธารณะที
ตังขึนหรือได้รับมอบอํานาจให้ทํางานตามวัตถุประสงค์ทีเป็นทียอมรับกันในสังคม เช่น วิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย สถานทีเลียงเด็กกําพร้า โรงพยาบาล และโรงทาน ฯลฯ สําหรับสถาบันทาง

สังคมทีพบในชุมชนบ้านบางไพร ได้แก่  
1) สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันทีมีหน้าทีในการให้กําเนิดสมาชิก

ของชุมชน ผลิตสมาชิกใหม่ หารายได้เลียงครอบครัว อบรมเลียงดูบุตร ให้ความอบอุ่นทางจิตใจ
และสอนทักษะวิชาชีพให้แก่สมาชิกใหม่ โดยเฉพาะวิชาชีพทางการเกษตรทีมีเกือบ 100 

เปอร์เซ็นต์ โดยชุมชนบ้านบางไพรมี 72 ครัวเรือน แต่ไม่ได้หมายความว่ามีเพียง 72 ครอบครัว 

เพราะในครัวเรือนหนึงอาจประกอบด้วยครอบครัวมากกว่า 1 ครอบครัว เนืองจาก ในชุมชนยังมี
ภาพของการอยู่อาศัยร่วมกันในลักษณะครอบครัวขยาย ส่วนครอบครัวเดียวในปัจจุบันก็มีให้

เห็นแต่ไม่มากนัก เนืองจากพืนทีส่วนใหญ่เป็นพืนทีสวน บ้านเรือนทีสร้างค่อนข้างมีขนาดใหญ่
สามารถอยู่กันได้หลายคน หรือหากมีการก่อสร้างใหม่ก็จะสร้างในทีดินของครอบครัว         

โดยการสร้างบ้านเรือนหรือครอบครัวดังเดิมจะตังกระจายไปตามลําคลองและถนน แสดงให้เห็น

ถึงสภาพการคมนาคมในอดีตทีใช้เรือเป็นหลัก และภายหลังได้มีการสร้างถนนแต่ก็ยังคงยึดแนว
ของการตังถินฐานไว้เหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และยังพบว่ามีการย้ายถินน้อยมาก แสดงให้เห็น

ความผูกพันต่อครอบครัว และความผูกพันต่อถินเกิด รวมทังผูกพันกับทีดินทํากินทีเป็น       
ภูมินิเวศน์ทีมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ตลอดทังปี 

2) สถาบันการปกครอง มีหน้าทีสร้างความสงบสุขและสร้างความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในสังคม ให้สังคมมีความสงบสุข เป็นระเบียบไม่วุ่นวาย ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูง ซึงชุมชนบ้านบางไพรมีสถาบันการปกครองแบบกํานันผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชนมี

ผู้ใหญ่บ้านทีเพิงได้รับเลือกตังได้ไม่นาน เป็นผู้นําและประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถินต่าง ๆ แต่จากการสังเกตพบว่า ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านค่อนข้างห่างเหิน สังเกตจากการที

ผู้ใหญ่บ้านไม่ค่อยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชน ทังนีอาจเกิด

จากความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้านคนเก่าทีมีพฤติกรรมสํามะเลเทเมา แสดงให้เห็นว่าสถาบัน    
การปกครอง เป็นทุนทางสังคมทีถูกนํามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนน้อยมาก และเมือลองมองย่อย

ลงไปในพืนที ประกอบกับการดูภาพแผนทีทางสังคม (ภาพที 4.1) ทีมีการต้องบ้านเรือนไปตาม
แนวยาวของลําคลองและถนน ไม่ได้มีการแบ่งเขตการปกครองชัดเจนเหมือนการแบ่งคุ้มบ้านใน
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ชุมชนอีสาน ทังนีอาจเป็นเพราะการเป็นชุมชนทีมีขนาดเล็ก รวมทังชาวบ้านไม่ได้ศรัทธาระบบ

การปกครองของชุมชน อยู่กันแบบพึงพาอาศัยกันตามปกติ ไม่ได้มีผู้อาวุโสทีเคารพนับถือกัน
เป็นพิเศษ ทีเห็นจะมีการแบ่งเขตทีค่อนข้างชัดเจนก็เห็นจะเป็นการแบ่งโซนการทํากิจกรรมทาง

ศาสนา จากคําบอกเล่าของป้าสมพร* ทีขายผลไม้อยู่ใกล้ ๆ กับวัดบางไพร ว่า  
  “ชุมชนทีนีแบ่งเป็น 2 ส่วน ใช้สะพานข้ามคลองพัฒนาเป็นตัวแบ่ง 
ตังแต่เชิงสะพานออกมาเรียกว่า “วัดนอก” มีวัดบางไพร ตังแต่เชิงสะพานเข้าไป
เรียกว่า “วัดใน” มีวัดคลองเจริญ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนในชุมชนจะแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายกันแต่อย่างใด แต่จะแบ่งเพือใช้เรียกตามสภาพภูมิศาสตร์และความ
รับผิดชอบในการทํากิจกรรมกับวัดในโซนของตนเท่านัน ส่วนคนทีอยู่กลาง ๆ 
ก็แบ่งด้วยความรู้สึกหรือเลือกวัดทีใกล้มากกว่า หรือบางคนก็มีวัดประจํา      
แต่ถ้าวัดไหนมีงานก็เรียกไปช่วยกัน เช่น งานเข้าพรรษา วันพระ สมัยก่อนจะมี
การแบ่งว่าตระกูลนีทําบุญวัดนี ตระกูลนันทําบุญวัดนัน แต่ถ้าวัดใดมีงาน เช่น 
งานกฐิน ก็จะมาทํากิจกรรมด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งความรับผิดชอบ ซึงงาน
ลักษณะนีจะเลียงวันให้กัน ไม่ให้จัดตรงกัน การไปทําบุญ ชุมชนทีนีจะไม่ได้ไป
ทุกวัน ส่วนใหญ่จะไปวัน 15 คํา หรือวันพระ หรือโอกาสสําคัญ เช่น วันเกิด 
ส่วนวันปกติจะทําเพียงการใส่บาตร เพราะจะต้องทํามาหากิน ทําสวน           
อีกเหตุผลหนึงอาจเป็นเพราะระยะทางไกลจากบ้าน เนืองจากตําบลนีมี 8 หมู่ 
แต่มีเพียง 2 วัด ซึงก็ตังอยู่บ้านบางไพรทัง 2 วัด” 

3) สถาบันเศรษฐกิจ มีหน้าทีผลิตสินค้าเลียงสมาชิกในสังคม ทําให้

สมาชิกในสังคมมีความกินดีอยู่ดีอย่างเสมอภาค ซึงสถาบันเศรษฐกิจทีพบในชุมชนบ้านบางไพร 
นอกจากจะมีครัวเรือนทีเป็นหน่วยในการผลิตและจําหน่ายเพือการดํารงชีพของสมาชิกใน

ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น สวนผลไม้ ร้านขายของชํา และร้านขายอาหารแล้ว สถาบัน            
ทางเศรษฐกิจทีมีความโดดเด่นต่างจากชุมชนอืนคือ มีโฮมสเตย์และรีสอร์ทจํานวน 6 แห่ง       

ทีเกิดขึนจากกระแสการเข้ามาศึกษาดูงานทีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน รวมถึงการพัฒนาของตลาด

อัมพวา โดยในอดีตคนในชุมชนทําไร่ทําสวน คนในชุมชนมีงานทํากันทุกคนเพราะงานรับจ้างใน
สวนมีให้ทําตลอดปี ตังแต่ รับจ้างขุดดิน รับจ้างปลูก รับจ้างดายหญ้า รับจ้างเก็บผลผลิต รับจ้าง

รดนําพรวนดิน รับจ้างขุดลอกร่องนํา รับจ้างแปรรูปผลผลิต เช่น ปอกเปลือกมะพร้าว กระเทาะ
กะลามะพร้าว เป็นต้น 

4) สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันทีมีหน้าทีถ่ายทอดกฎระเบียบ    

แบบแผนของสังคม ถ่ายทอดคุณค่า และมรดกทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดทักษะ วิชาความรู้  
ความชํานาญและถ่ายทอดความเชือ ค่านิยมให้กับชมุชน ซึงชุมชนบ้านบางไพรมีโรงเรียนวัด

คลองเจริญ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียน กศน.            
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มีทีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน และมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทีมีฐานการเรียนรู้ชุมชนหลายแห่งให้

คนภายนอกได้เข้ามาศึกษาดูงาน  
5) สถาบันศาสนา ซึงมีหน้าทีเผยแพร่พระธรรมคําสอน ส่งเสริม

สมาชิกให้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา 

และสงเคราะห์ชุมชน ให้คําปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ซึงสถาบันศาสนาถือเป็นจุดเด่นของชุมชน
บ้านบางไพร เนืองจากเป็นหมู่บ้านเดียวในตําบลทีมีวัด และมีถึง 2 วัด คือ วัดบางไพรและวัด

คลองเจริญ 
6) สถาบันนันทนาการ ชุมชนบ้านบางไพรมีสนามกีฬาของโรงเรียน

วัดคลองเจริญและสนามซีเมนต์สําหรับเต้นแอร์โรบิค ชมรมเปตองและชมรมตะกร้อ 

7) วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ชุมชนบ้านบางไพรมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน
คือ “มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม” ทําให้เกิดทุนสังคมทีเรียกว่า “เครือข่ายทาง

สังคม”  ซึงเป็นทุนโดดเด่นทีสุดของชุมชน เนืองจากบ้านบางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคม
จํานวนมากทีมีความเข้มแข้ง มีผลงานและรางวัลมากมาย และมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม

องค์กรชุมชนอีก 14 กลุ่ม หรือ 14 ฐานการเรียนรู้ทัวจังหวัด 

8) โรงพยาบาลชุมชนบ้านบางไพร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) ทีเป็นสถานพยาบาลทีชุมชนใช้บริการเมือได้รับความเจ็บป่วยเล็กน้อย 

     
    4.3.2.3 ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน 

    ชุมชนบ้านบางไพรมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร 

ช่วยเหลือกัน มาตังแต่อดีต ตัวอย่างตามคําบอกเล่าของครูสมชายทีว่า คนสมัยก่อนนิยมทํา
นําตาลมะพร้าว เตาตาลทีตังอยู่ตามสองฝังคลองจะสว่างด้วยแสงไฟ เพราะมีการรวมกลุ่มทํา

นําตาลกันช่วยกัน หรือการผลัดกันเคียวทีเรียกว่า “เข้ายาม” กัน เพือให้สามารถไปทํางานใน
สวนอย่างอืน หรือเมือมีการปลูกบ้าน ก็ไม่ต้องจ้างกัน เพือนบ้านก็จะมารวมตัวกันช่วยกันขุด

หลุม ทําแระ ตังเสา ผูกไม้ไผ่ เสร็จงานก็ล้อมวงกินเหล้าฉลองกัน หรือเมือตอนสมชายเป็นเด็ก 

เมือพ่อได้ปลามาก็จะมีการทําห่อหมกให้สมชายพายเรือเอาไปแจกบ้านนันบ้านนีห่อสองห่อ
แล้วแต่บ้านไหนคนมากคนน้อย รวมทังเมือก่อนยังมี “การแขกกัน” ในสวน ทังขึนมะพร้าว ขุด

ดิน โกยดิน ฟืนดิน ถึงคราวสวนใครก็ผลัดกันไปช่วย อันเป็นการแสดงถึงการต่างตอบแทน 
ความเห็นอกเห็นใจกัน และเอืออาทร สมัยนีการแขกกันมีน้อยลงหากจะมีก็เป็นเพียงการแขกกัน

ในเครือญาติ ปัจจุบันนีการช่วยเหลือก็มีให้เห็นอยู่ เช่น การสอดส่องดูแลสวนให้กัน การช่วยพา

นักท่องเทียวทีหลงทางกลับมาส่ง การช่วยกันขุดลอกคลอง เป็นต้น 
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    4.3.2.4 วัฒนธรรมและประเพณี 

    วัฒนธรรมทีดีของชุมชนทียังคงหลงเหลืออยู่ตามทีครูสมชายเล่า คือ วัฒนธรรม
การลอกคลอง ทีคนสองฝังคลองจะช่วยกันลอกคลองโดยแบ่งครึงคลองตามแนวยาว ดินหรือสิง

ทีลอกขึนมาจะเอาเข้าไปในสวนของตนเอง หากเป็นคลองเล็กคนสองฝังคลองจะมีการตกลง

สลับกันทําคนละปี แต่วัฒนธรรมทีสุญหายไปแล้วคือ การตักบาตรพระทางเรือ ซึงเป็นเพราะ    
มีการตัดถนนเข้ามา คนจึงหันไปใช้รถราส่วนเรือบ้างก็เก็บไว้บ้างก็ขายทิงไป 

    ส่วนประเพณีทีสําคัญของของชุมชนบ้านบางไพร ได้แก่ งานเข้าพรรษา      
ออกพรรษา แต่ทีมีความสําคัญคือ การจัดงานทําบุญให้กับหลวงปู่โห้ อดีตเจ้าอาวาสทีเป็น

ผู้สร้างวัดบางไพร* ในวันที 14 เมษายน ของทุกปี และทุก ๆ ปี ประมาณต้นเดือน 9 เดือน 10 

ทังสองวัดจะมีการจัดงานงานสลากภัทร ทีชาวบ้านจะต้องใส่บาตรตอนเช้า และเตรียมของไป
ถวายพระตอนสิบโมงเช้า โดยชาวบ้านจะต้องจับสลากจากต้นสลากทีทําจากกล้วย (เหมือนต้น

ผ้าป่า) ว่าจะได้ถวายพระองค์ไหนเพือให้พระทีนิมนต์มาได้รับของถวายเท่าเทียมกันทุกรูป 
นอกจากนี ยังมีประเพณีทีมีชือเสียงและมีทีวัดคลองเจริญเพียงแห่งเดียวคือ ประเพณีตักบาตร

ขนมครก โดยจัดในวันขึน 8 คํา เดือน 10 ของทุกปี ในสมัยก่อนญาติโยมจะซือขนมครกและ

นําตาลทราย จากแม่ค้าขายขนมครกทีพายเรือมาจอดขายอยู่หน้าวัด แต่ปัจจุบันแม่ค้าได้หายไป
หมดแล้ว ทางญาติโยมจึงช่วยกันลงแรง/ลงขันบริจาคเงินซือข้าวสารนํามาหมักค้างคืนไว้ เช้าตรู่

ของวันใหม่ประมาณตี 4 ตี 5 ชาวบ้านจะมารวมตัวกันยังศาลาวัดคลองเจริญช่วยกันซือเกลือ 
ซือถ่าน และโม่แป้ง บ้างก็เก็บมะพร้าวจากสวนมาคันกะทิ แล้วช่วยกันหยอดแป้งและแคะขนม

ครก และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ มีเรืองเล่าต่อกันมาว่า ประเพณีตักบาตรขนมครก          

เป็นประเพณีทีเลียนแบบมาจากประเพณีเดือน 12 ของราชสํานัก ทีมีการตักบาตรขนมเบือง 
 

    4.3.2.5 ศีลธรรมและจริยธรรม 
    สําหรับศีลธรรมและจริยธรรมนัน ทุนทางสังคมชนิดนีมีความเป็นนามธรรมสูง 

แต่ก็พบเห็นการนํามาใช้ เช่น การวางเป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มผู้ปลูกส้มโอของครูสมชาย 

จึงมีการตกลงและเน้นยําในทีประชุมทุกเดือนว่าทุกคนต้องยึดหลัก 1) คุณภาพ คือ ต้องเก็บ
ผลผลิตให้ได้ตามกําหนดเวลา และต้องมีรสชาติดี 2) คุณธรรม คือ อย่าหลอกลวงลูกค้าอย่าฉวย

โอกาส และ3) คุณประโยชน์ คือ สร้างประโยชน์ให้แก่กันและกัน เช่น แลกเปลียนความรู้และ
เผยแพร่ นอกจากนียังมีตัวอย่างทีพบใชเชิงของผลลัพธ์ (Output) เช่น การได้รับเลือกให้เป็น

ประธานกลุ่ม อสม. ของป้าบุญตาทีเกิดจากประธานคนเก่าคอรัปชัน ไม่สือสัตย์ เรืองการเงิน ได้

เล่าว่า “ตอนนัน อสม. ทุกคนเฝ้ารอให้หมดวาระแล้วเลือกตังใหม่ และตนเองก็ถูกเสนอและ     
ถูกรับเลือกให้เป็น เพราะคนอืนมองว่าตนเป็นคนดีมีจริยธรรม เมือได้ทํางานก็ไม่เคยทุจริตเลย  

ซึงวัดได้จากการที อสม. ของอําเภอเราถูกยกย่องเป็นอําเภอทีโปร่งใสเรืองการเงินทีสุด” 
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    4.3.2.6 ความเชือทางสังคม 

    ความเชือทางสังคมนุชมชนก็ยังมีครูสมชายเล่าให้ฟังว่า “เมือก่อนคนโบราณ
เชือว่า ถ้าต้นไม้ไม่ยอมออกลูก เวลาเกิดจันทรคราสหรือสุริยคราส ให้ไม้ไปตีหรือเอาสากตําข้าว

ไปกระทุ้งให้เปลือกแตก และด่าด้วยว่าถ้าไม่ออกจะตัดทิง ไม่นานต้นไม้จะออกลูก” ซึงครูสมชาย

ได้อธิบายในทางวิทยาศาสตร์ว่า “ทีเปลือกต้นไม้จะมีท่อนําเลียงอยู่ พอทําให้มันชําหรือแตก 
อาหารก็ไปเลียงไม่ได้ ต้นไม้มันก็จะเฉา ดอกก็จะออกเพราะต้นไม้จะรีบเกิดการสืบพันธุ์เพือ

ความอยู่รอด” นอกจากนี ป้าจันทร์* ยังได้เล่าถึงความเชือทางสังคมในครอบครัวว่า “สมัยก่อน
เคยกราบสามีก่อนนอน เพราะเชือว่าทําแล้วชีวิตครอบครัวจะดี และในการแต่งงานจะต้องหาเถ้า

แก่ทีมีชีวิตครอบครัวทีดี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน จะทําคู่แต่งงานให้อยู่กันยืดยาวไปด้วย แต่

เดียวนีไม่ค่อยมีการปฏิบัติตามความเชือเหล่านีแล้ว”  
 

    4.3.2.7 ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    ชุมชนบ้านบางไพรมีทรัพยากรดินและนําทีมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่า

สาธารณะ ซึงทรัพยากรทีต้องมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันมีเพียงนําในคลอง ซึงทุกคนสามารถ

เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียมกันเพราะเป็นบริเวณทีอยู่ใกล้แม่นําและมีนําขึนนําลง
ตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปีชาวบ้านสองฝังคลองจะมีการลอกคลองช่วยกันเพือให้

สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 

  4.3.3 มิติของความรัก  

  ประกอบด้วย เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจ และการเป็นพวกเดียวกันและความรัก

พวกพ้อง มีรายละเอียดดังนี 
 

    4.3.3.1 เครือข่ายทางสังคม  
    เครือข่ายทางสังคม เป็นทุนทางสังคมทีถือว่าโดดเด่นทีสุดของชุมชน เนืองจาก

ในการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านบางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคมจํานวนมากทีมีความเข้ม

แข้ง มีผลงานและรางวัลมากมาย จนเป็นทีรู้จักในระดับประเทศทําให้มีหน่วยงานและผู้ทีสนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานจํานวนมาก รวมทังนักท่องเทียวทังไทยและเทศทีเข้ามาในชุมชนเพือ

ท่องเทียวเชิงนิเวศน์หรือท่องเทียวเชิงเกษตรทีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคมจัดขึน ซึงกลุ่มหลักที
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายทางสังคม คือ “ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิน

สมุทรสงคราม” ของครูสมชายทีดําเนินงานร่วมกับกลุ่มทังภายในและนอกชุมชนในลักษณะของ

เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ซึงมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรชุมชนอีก 
14 กลุ่ม หรือ 14 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
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1) การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ (บ้านบางไพร) 

2) การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (บ้านบางไพร) 
3) การทําสมุนไพรไล่แมลง (บ้านบางไพร) 

4) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (บ้านบางไพร) 

5) กลุ่มคนเอาถ่าน (บ้านบางไพร) 
6) การเพราะถัวงอกแบบไร้ราก (บ้านบางไพร) 

7) การปลูกเห็ดโอ่ง (บ้านบางไพร) 
8) สมุนไพรไทย (พระวัดคลองเจริญ บ้านบางไพร เป็นวิทยากร) 

9) การทํานํายาซักผ้า นํายาล้างจาน และแชมพู (ตําบลบ้านปรก 

อําเภอเมือง) 
10) ทรัพยากรชายฝัง (ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง) 

11) โรงเรียนการทํานาเกลือ (ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง) 
12) ขนมไทยพืนบ้าน (วัดปากนํา อําเภออัมพวา) 

13) การจัดการทรัพยากรดิน (เจ้าหน้าทีเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

เป็นวิทยากร) 
14) การแพทย์แผนไทย (ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา) 

    นอกจากนียังมีเครือข่ายทีไม่เป็นทางการหรือเครือข่ายทีอาศัยความคุ้นเคย
ส่วนตัว อย่างเช่น กรณีทีครูสมชายสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณและสิงอํานวยความ

สะดวกจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

   ดังนัน จะเห็นได้ว่า เครือข่ายทางสังคม ยังสามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ส่วนตามการ
นํามาใช้ คือ 1) เครือข่ายทางสังคมในระดับกลุ่ม จากการก่อตังและดําเนินงาน ประสานกันของ

กลุ่มต่าง ๆ และ 2) เครือข่ายทางสังคมในระดับปัจเจก ทีเกิดจากความคุ้นเคยส่วนตัว 
 

    4.3.3.2 ความไว้วางใจ 

    ความไว้วางใจในชุมชนบ้านบางไพรทีพบ เช่น กรณีของการให้กู้เงินของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนาทีเมือมีผู้ทีต้องการกู้เงินเป็นจํานวนมากกว่า 3 เท่าของบัญชี 

ผู้ทีเป็นกรรมการ ผู้นําของกลุ่มองค์กรชุมชนทีเป็นเครือข่ายกัน จะได้รับความไว้วางใจให้กู้ได้ 
เนืองจากเป็นคนคุ้นเคยเรืองนิสัยใจคอและมีความสามารถในการใช้คืน หรือการใช้ความเป็น

เครือญาติในการขอยืมเงินก็ยังมีให้เห็น เป็นต้น 

 
    4.3.3.3 การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง 

    การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง แม้ในการศึกษาอาจจะไม่พบทุน
ทางสังคมชนิดนีชัดเจนนัก แต่ก็อาจจะตีความได้จากปรากกการณ์เหล่านี เช่น ความภาคภูมิใจ
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ในประวิตศาสตร์ของชุมชนทีว่ากันว่าเป็นทีซึงพระเจ้าตากสินทรงหยุดพักทัพก่อนจะข้ามแม่

กลองเพือไปต่อสู้กับข้าศึกยังค่ายบางกุ้ง ดังทีบุญตาภูมิใจขณะกล่าวถึงพระยอดธงทีเป็นความ
ภาคภูมิใจของตําบล รวมถึงพระหลวงพ่อชนะศึกทีมีคนมักไปบนบานสานกล่าวเสมอ 

เช่นเดียวกับป้าขาวทีกล่าวว่า “เรามีพระยอดธงทีตอนนีฝากไว้ทีธนาคาร เคยประชุมว่าจะ

ออกมาให้ประชาชนชืนชม แต่ก็ทําไม่ได้เพราะห่วงเรืองการรักษาความปลอดภัย” นอกจากนียัง
มีการใช้การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้องทีทําให้เกิดผลในด้านลบ เช่น การสนุบสนุน

ในด้านงบประมาณและโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับกลุ่ม
และเครือข่ายของครูสมชาย ซึงทําให้มีคนบางกลุ่มมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น 

            นอกจากนี ผู้ศึกษายังได้ทําการตรวจสอบสถานะของทุนทางสังคมโดยการสกัด

และตีความเบืองต้นจากข้อมูลปรากกการทีผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญกล่าวถึง โดยมีองค์ประกอบ 3 มิติ 
ได้แก่ มิติของความดี มิติของความรู้ และมิติของความรัก เช่นเดียวกับการนําเสนอทีผ่านมา ผล

ของการตรวจสอบมีดังนี (ดูตารางที 4.2) 
1) ทุนทางสังคมทีเด่นชัดทีสุดอันดับ 1 ของชุมชนบ้านบางไพร คือ 

“เครือข่ายทางสังคม” ซึงมีผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญกล่าวถึง ถึงร้อยละ 80.00 สอดคล้องกับผล

การศึกษาก่อนหน้านีทีว่า เครือข่ายทางสังคม เป็นทุนทางสังคมทีถือว่าโดดเด่นทีสุดของชุมชน 
เนืองจากในการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านบางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคมจํานวนมากทีมี

ความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย ทําให้มีหน่วยงานและผู้ทีสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
จํานวนมาก รวมทังนักท่องเทียวทังไทยและเทศ มีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิน

สมุทรสงครามทีสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรชุมชนอีก 14 กลุ่ม นอกจากนี  เครือข่ายทางสังคม 

ยังสามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ส่วนตามการนํามาใช้ คือ 1) เครือข่ายทางสังคมในระดับกลุ่ม จากการ
ก่อตังและดําเนินงาน ประสานกันของกลุ่มต่าง ๆ และ 2) เครือข่ายทางสังคมในระดับปัจเจก ที

เกิดจากความคุ้นเคยส่วนตัว 
2) ทุนทางสังคมทีเด่นชัดรองลงมาอันดับ 2 คือ “ความรู้และภูมิ

ปัญญา” โดยมีผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญกล่าวถึง ถึงร้อยละ 66.67 ซึงส่วนใหญ่ความรู้และภูมิปัญญา

ด้านการประกอบอาชีพทังทีเป็นความรู้จากภายในและทีได้รับจากภายนอกทีเป็นจุดเริมต้นของ
การก่อเกิดกลุ่มในชุมชนและสร้างเครือข่ายทังภายในและภายนอก 

3) ส่วนทุนทางสังคมทีเด่นชัดในอันดับ 3 “ความเห็นอกเห็นใจ ต่าง
ตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน” โดยมีผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญกล่าวถึง ถึงร้อยละ 60.00 ซึงชุมชน

บ้านบางไพรมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน มาตังแต่อดีต 

เช่น การรวมกลุ่มทํานําตาลกันช่วยกันหรือการผลัดกันเคียวทีเรียกว่า “เข้ายาม” การช่วยปลูก
บ้าน การแบ่งปันอาหาร การแขกกันในการทําสวน ส่วนในปัจจุบันเป็นการแขกกันในเครือญาติ 

การช่วยเหลือสอดส่องดูแลสวนให้กัน การช่วยพานักท่องเทียวทีหลงทางกลับมาส่ง การช่วยกัน
ขุดลอกคลอง เป็นต้น 
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ตารางที 4.2 แสดงสถานะของทุนทางสังคมทีสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

 

ทุนทางสังคม ความถี (n=15)  ร้อยละ 

มิติของความรู้   

     ความรู้และภูมิปัญญา  10  66.67 

     สมรรถนะของคนและผู้นํา 7  46.67 

มิติของความดี   

     บรรทัดฐานทางสังคม 5  33.33 

     สถาบันทางสังคม 7  46.67 
     ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร – 

     ช่วยเหลือกัน 9  60.00 

     วัฒนธรรมและประเพณี 7  46.67 

     ศีลธรรมและจริยธรรม 2  13.33 

     ความเชือทางสังคม 2  13.33 

     ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 7  46.67 

มิติของความรัก   

     เครือข่ายทางสังคม  12  80.00 

     ความไว้วางใจ 4  26.67 

     การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง   3  20.00 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.  

 

  จากข้อมูลทัง 2 ชุด ทําให้สามารถสรุปสถานการณ์ได้ว่า ทุนทางสังคมใดทีมีมาก ทุน

ทางสังคมใดทีมีน้อย และทุนทางสังคมใดทีดีหรือสุ่มเสียงเมือมีการนํามาใช้ รวมไปถึง ทุนทาง

สังคมใดทีควรใช้ต่อไปหรือพยายามหาทางส่งเสริมพัฒนา ดังนี 

   1) ทุนทางสังคมทีมีมาก และมีการนํามาใช้ให้เกิดผลดีต่อชุมชน ควร

ส่งเสริมให้ใช้ต่อไป ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม, ความรู้และภูมิปัญญา, ความเห็นอกเห็นใจ ต่าง

ตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน และวัฒนธรรมและประเพณีทีดีงาม 

    2) ทุนทางสังคมทีมีมาก แต่มีการนํามาใช้น้อยหรือไม่ใช้เลย ควรส่งเสริม

ให้ใช้ ได้แก่ สมรรถนะของคนและผู้นํา ตีความถึงการทีชุมชนยังมีทรัพยากรมุนษย์หรือบุคคลที
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มีความรู้ภูมิปัญญาและมีความเป็นผู้นําในด้านการพัฒนาสังคมอยู่เพียงไม่กีคน ซึงควรมีการ

ส่งเสริมการสร้างผู้นํารุ่นใหม่เพือสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญารวมทังทํางานด้านการพัฒนา
ต่อไป รวมไปถึง สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันการปกครองทีผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน

ค่อนข้างห่างเหินและไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชน  

    3) ทุนทางสังคมทีมีความสุ่มเสียง และมีการนํามาใช้มาก ต้องมีการวาง

มาตรการป้องกัน คือ การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง โดยเฉพาะการสนุบสนุนใน
ด้านงบประมาณและโครงสร้างพืนฐานจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึงทําให้มี

คนบางกลุ่มมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  
 

4.4 การนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 
 

 ในการศึกษาการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร สามารถศึกษา

วิธีการนําทุนทางสังคมไปใช้ในระดับต่าง ๆ ทีเกิดผลต่อคนในกลุ่มและชุมชน หรือนําไปสู่สังคม

ทีพึงปรารถนา โดยอาศัยปัจจัยทีเกียวข้องทีเรียกว่า “ทุนทางสังคม” ทีมีอยู่ในชุมชนมาบริหาร
จัดการในรูปแบบต่าง ๆ ทังทีเป็นการจัดการแบบพืนบ้านและสมัยใหม่ใน 3 ระดับ ดังนี 

  

  4.4.1 การนํามาใช้เพือตอบสนองต่อชีวิตตนเองและครอบครัว  

  ปรากฏการณ์ทีแสดงถึงการนําทุนทางสังคมออกมาใช้เพือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและ

ครอบครัวของตนเอง ได้แก่ 

 
4.4.1.1 การสร้างชีวิตครอบครัวของครูสมชาย หลังจากแต่งงาน พ.ศ. 2520 

อยากได้ทีดินเพือทําเกษตร จึงเริมจากการกู้สหกรณ์ครู โชคดีทีเจ้าของทีดินใจดี และรู้จักสมชาย
เป็นอย่างดี เนืองจากเป็นครู จึงเกิดความไว้วางใจและยอมขายทีดินให้ สามารถผ่อนจ่ายได้โดย

ไม่คิดดอกเบีย จากนันคิดต่อว่าจะทําอย่างไรให้มีเงินส่งคืนค่าทีดินและมีรายได้ประจําวัน       

จึงพยายามปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ทีใกล้จะสูญพันธุ์ให้พืชเศรษฐกิจได้ จนปี 2527 มีส้มโอ      
300 ต้นและออกลูกมากมาย ต่อมาจากทีส้มโอออกปีละครังเดียว สมชายจึงลองผิดลองถูกจน

เกิดเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการควบคุมการสืบพันธุ์ของส้มโอให้สามารถออกปีละ 4 ครัง 
ทําให้มีรายได้ดีจนสามารถจ่ายค่าทีดินจนหมดและสามารถซือทีเพิมได้อีก 

 

4.4.1.2 กลุ่มหรือฐานการเรียนรู้คนเอาถ่านของครูปลา ซึงเกิดขึนจากการไป
ศึกษาดูงานและแนวคิดทีอยากจะ “ทําความดีเพือพ่อ” จึงคิดทีจะทําเตาถ่าน ใช้เครือข่ายเครือ

ญาติทีเป็นช่างเชือมช่วยทําให้ ทําเสร็จวันทีในหลวงทรงโบกมือให้ประชาชน จึงตังปณิธานกับ
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ตัวเองว่า “จะเป็นคนเอาถ่านตังแต่วันนี จะทําเพือพ่อแล้วนะ” จากนันก็เริมเผาถ่าน ลองผิดลอง

ถูก ดัดแปลงมาเรือย ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้การเผาผลไม้เพือใช้ดับ
กลินจากนันเริมมีคนเข้ามาดู และขยายผลโดยการไปบรรยายทีศูนย์ฯ และทําเป็นฐานการเรียนรู้

ชวนคนมาดูเตา จน 3 เดือนต่อมาก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ฉบับแรก 

 
4.4.1.3 กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตําบลนําคลองของป้าขาว หรือภายหลังพัฒนา

เป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ”  เกิดจากความต้องการทีจะสืบทอดภูมิปัญญาดังเดิม
ของตระกูล โดยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนของอําเภอมาแนะนําให้ตังกลุ่ม สมาชิกเริมแรกมีไม่ถึง 

10 คน ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน กิจกรรมหลักของกลุ่มคือ การแปรรูปผลไม้และทําอาหารเมือ

มีงานอบรมศึกษาดูงานทีศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านครูสมชาย เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 
 

4.4.1.4 กลุ่มนําพริกแกงตําบลนําคลอง ของป้านิด* เป็นภูมิปัญญาดังเดิมของ
ครอบครัว มีสมาชิกคือญาติพีน้องบ้านใกล้เคียงกัน มีสมาชิก 10 คน ตังเป็นกลุ่มเพือให้สามารถ

ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เครืองโม่ การพาไปอบรมของเกษตรจังหวัด เป็นต้น 

จากตัวอย่างทีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าการนําทุนทางสังคมมาใช้ในระดับเพือให้
เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของตนเองมีกระบวนการในการนําไปใช้ ได้แก่ ตระหนักถึง

ปัญหา ร่วมเรียนรู้ ทําเป็นตัวอย่าง ขอรับการสนับสนุน ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย 
และขยายผล ซึงไม่ค่อยมีปัญหาใช้ความไว้วางใจ ใช้ความเป็นเครือญาติ ปฏิสัมพันธ์ในระดับ

เพือนบ้านคนสนิท และองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเองเท่านัน 

 

  4.4.2 การนํามาใช้ในระดับกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการ  

                     ประกอบการ  

  ปรากฏการณ์ทีแสดงถึงการนําทุนทางสังคมออกมาใช้เพือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ

เครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ ได้แก่ 
 

4.4.2.1 การประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์และรีสอร์ท เริมเกิดขึนประมาณปี  
พ.ศ. 2549 โดยครูสมชายเป็นผู้ริเริมคนแรกเนืองจากกระแสการท่องเทียวตลาดนําอัมพวาและ

ความต้องการทีพักค้างคืนของคนทีมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนและทรัพยากรสิงแวดล้อม 

โดยมีการก่อตังกลุ่มโฮมสเตย์และรีสอร์ท มีสมาชิก 14 หลังทัวตําบล เพือเป็นเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือในส่งต่อลูกค้า มีข้อตกลงกันว่าถ้ามีแขกมาเต็มแล้วให้ส่งต่อในชุมชนก่อน หากล้นให้

ส่งต่อให้เครือข่าย ทังนีก็แล้วแต่ความพอใจคนมาพักด้วย แต่ในปัจจุบันกลุ่มได้หยุดดําเนินการ
แล้วเพราะต่างก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว ระยะหลังมีปัญหาต่อว่าจากผู้ประกอบการทีไม่ค่อยมี

คนมาเข้าพัก มีการไปร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึงเป็นเพราะแขกไม่พอใจเอง แขกไม่อยาก
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พักทีนันก็ส่งไปไม่ได้ สมชายจัดการโดยการไปชีแจงด้วยตนเองและมีตัวกลางอธิบายว่า         

แขกไม่พอใจ อาหารไม่พอกิน เป็นการคุยแบบประนีประนอมด้วยเหตุด้วยผล ให้เค้าไปแก้ไข 
ในการดําเนินงานมีการใช้สืออินเตอร์เน็ตทีลูกชายเป็นคนสร้างเว็ปไซต์ และ ททท. ก็ช่วย

สนับสนุนการโฆษณาและพาคนมาเทียวและดูงานทีนี มีต่างชาติมาเดือนละ 6 ครัง เพือมา

ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และเรามีการจัดการแสดงดนตรีไทยโดยเด็กในโรงเรียน 
 

4.4.2.2 การขอรับสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดของครูสมชาย โดยอาศัย
ไว้วางใจความคุ้นเคยและส่วนตัวเพราะได้รับแต่งตังตังเป็นตัวแทนทีปรึกษาของตําบลนําคลอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกไว้ว่า “จะเอาอะไรบอกได้เลย” ทีผ่านมาเคยขอไฟแรงสูง เพราะที     

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไฟตก (กระทบถึงโฮมสเตย์) คนอืนขอต้องผ่านหลายขันตอน และผู้ว่าฯ ยังให้
งบประมาณสร้างป้ายศูนย์ฯ และมาเปิดป้ายให้ในวันครบรอบ 10 ปี นอกจากนียังมีกรณีการทํา

หลังคาให้กันฝนให้ศาลาศูนย์ฯ ที อบต. สัญญาไว้แล้วทําไม่เสร็จ ผู้ว่าฯ ก็มาตามให้ 
 

4.4.2.3 นอกจากนี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ ของป้าขาว และกลุ่ม

นําพริกแกงตําบลนําคลอง ของป้านิด ก็ถือว่าเป็นการจัดการในระดับนีด้วยเพราะเป็นกลุ่ม      
ทีดําเนินงานเพือการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 

จะเห็นได้ว่าการนําทุนทางสังคมมาใช้ในระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ
เครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการมีกระบวนการในการนําไปใช้ ได้แก่ วางแผน

และมีการวางกติกาข้อตกลงร่วมกัน มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ลงมือปฏิบัติโดยใช้         

ทุนทางสังคมมาช่วย มีการสร้างสรรค์สิงใหม่ เช่น ทําวิจัย การใช้สือเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน        
มีการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกมากขึน โดยนําเอาทุนทางสังคม ได้แก่ กลุ่มและเครือข่าย  

องค์ความรู้ภูมิปัญญา ความไว้วางใจ และทรัพยากรธรมชาติ รวมทังใช้ความเป็นเครือญาติ 
ปฏิสัมพันธ์ในระดับเพือนบ้านคนสนิทอุปถัมภ์ 

 

  4.4.3 การนํามาใช้ในระดับกลุ่มหรือเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม 

  ปรากฏการณ์ทีแสดงถึงการนําทุนทางสังคมออกมาใช้เพือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ
เครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม ได้แก่ 

 
4.4.3.1 กลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ตําบลนําคลอง ของครูสมชาย เมือเริม  

มีคนสนใจมาซือพันธุ์ส้มโอไปปลูก จึงคิดตังเป็นกลุ่มเพือช่วยเหลือและแลกเปลียนความรู้กัน 

โดยเสียค่าสมัคร 100 บาท ชือ จดทะเบียนกับเกษตรอําเภอเป็นกลุ่มแรกของจังหวัด มีสมาชิก
แรกเริม 57 คนทังตําบล ระยะแรกมีปัญหาไม่มีตลาด จึงต้องวางแผนแก้ปัญหา จึงไปทีนครปฐม

เจอพ่อค้าทีซือส้มโอส่งออกและให้ราคาดี จนสามารถปล่อยผลผลิตของกลุ่มออกได้หมด        
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พ่อค้ามารับซือถึงทีจนไว้วางใจกันถึงขันไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพของส้มโอ เช้าเราก็ให้สมาชิก

มารับเงิน มีปัญหาคนในกลุ่มฉวยโอกาสปนส้มโอชํา ก็แก้ไขโดยการพูดในทีประชุมทุกเดือนถึง
หลัก คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์ เป็นการเตือนสมาชิกไปในตัว ช่วงนันรายได้ดีมาก 

สามารถลงทุนเพิม ซือที ใช้หนี ไม่ได้มีการรับสมาชิกเพิม ตอนหลังคนต่างตําบลก็อยากเข้ากลุ่ม

ด้วย แต่เพราะระยะทางไกลจึงแนะนําให้ตังเป็นกลุ่มใหม่ ปัจจุบันขยายเป็น 18 กลุ่มทัวจังหวัด  
และยังได้การคิดค้นวิจัยเกียวกับการทําทีให้แมลงวางไข่ โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง แล้วจะมี 

แมงมุม ตัวหัม ตัวเบียน มด มากินไข่แมลง เป็นการกําจัดแมลงอีกวิธีหนึง องค์ความรู้นีไม่มีใน
ตํารา จนทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยอมรับ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย 

รวมทังเคยทําวิจัยเรืองการใช้ขีแดดนาเกลือทําให้ส้มโอมีรสหวานโดยไม่กรอบแห้งร่วมกับ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ขอทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

4.4.3.2 ต่อเนืองจากมีความรู้เรืองการปลูกส้มโอ ปี 2539 มีการก่อตังศูนย์     
การเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลนําคลอง ส่งเสริมโดยเกษตรอําเภอ และสมชายได้รับ

แต่งตังให้เป็นประธานศูนย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ทีนีเป็น “ศูนย์ปราชญ์”        

ทีสามารถให้การอบรมเกษตรกรทัวประเทศได้ ปี พ.ศ. 2544 จึงพัฒนามาเป็น “ศูนย์เรียนรู้

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถินสมุทรสงคราม” เพือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรใน

ชุมชนเอาไว้ให้เรียนรู้ มีกรรมการศูนย์ 30 คน ซึงก็คือวิทยากรจากฐานเรียนรู้นันเอง ภายหลัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายกัน กลายเป็น 14 ฐานการ

เรียนรู้ เมือจะมีหน่วยงานมาอบรม จะมีประชุม วางแผนจัดตารางหลักสูตรการอบรม มีการจัด
ฝ่ายการเงินดูแลเรืองค่าใช้จ่ายและเคลียร์อย่างโปร่งใสให้ทุกคนทราบทุกรายละเอียดหมด       

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบรก ค่าวัสดุ ค่าทีพัก ดูด้วยกันหมด ให้ทุกคนพอใจ มีการประเมินผล
จากการใช้แบบสอบถามให้ผู้เข้าอบรม มีการทํารายงานทุกเดือน สินเดือนทุกวันที 20 ก็จะมา

คุยกันอีกครังหนึงว่าทีผ่านมาใครมีอะไรข้องใจก็พูดกัน มีการแลกเปลียนความรู้ใหม่ ๆ 

 
4.4.3.3 บทบาทของครูปลาในงานพัฒนาชุมชน เริมมีโอกาสไปอบรมศึกษาดู

งาน โดยการชักชวนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชนอําเภอ ครังหนึง 
สสส. พาไปศึกษาดูงานทีจังหวัดบุรีรัมย์ ทีบ้านพ่อคําเดือง ภาษี สอนกียวกับเรืองการใช้

ประโยชน์ทีดิน การปลูกต้นไม้ จึงได้เอาความรู้ทีได้จากการศึกษาดูงานกลับมาและเริมไป

ทํางานกับโรงเรียนวัดคลองเจริญ โดยอาสาช่วยสอนวิชาเกษตร และทางโรงเรียนจัดชัวโมง     
ให้สอนสัปดาห์ละ 1 ชัวโมง   

 
4.4.3.4 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา ของครูปลา ได้แนวคิดจาก    

การไปศึกษาดูงานจากพระสุบิณ ปนีโต เริมจากการเข้าไปชวนกลุ่มแม้บ้าน เมือเห็นด้วยจึงมี
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การประชุมวางแผนวางระเบียบต่าง ๆ เช่น วิธีการออม การรับสมาชิก การเก็บเงิน การกู้ การ

จัดสวัสดิการ เช่น สมัครครังแรกเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ซือสมุดบัญชีเล่มละ 1 บาท ออมขัน
ตํา 50 บาท ไม่เกิน 500 บาท เก็บเงินทุกวันที 20 ของเดือน สามารถออมได้ทุกเพศทุกวัย 

สามารถกู้ได้ 3 เท่าของเงินในบัญชี มีดอกเบียหรือทีเรียกกันว่า “เงินนําใจ” อัตราร้อยละ 2 บาท

ต่อเดือน แต่ถ้าคนทีมีความจําเป็นต้องกู้มากกว่านันกรรมการก็จะต้องพิจารณาจากนิสัยใจคอ 
ต้องไว้วางใจได้ โดย มีสวัสดิการให้กับชุมชนและให้กับสมาชิก เช่น สมาชิกคลอดลูกทางกลุ่มจะ

ให้ 500 บาท คนเจ็บก็จะมีของขวัญไปเยียม นอนโรงพยาบาลจะให้คืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 
10 คืน เสียชีวิตก็จะมีพวงหรีดไปให้และเป็นเจ้าภาพ 

 

4.4.3.5 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเครือข่าย         
มหาวิชชาลัย ดําเนินการในช่วงกลางคืนของวันที 20 มีสมาชิกประมาณ 52 คน มาจากต่าง

หมู่บ้านต่างตําบล โดยมีการออมขันตํา 100 บาท ไม่ได้กําหนดเพดานไว้ ซึงส่วนใหญ่ออม 100 
ต่อเดือน ส่วนใหญ่กู้ไปปรับปรุงฐานเรียนรู้ของตนเอง  

 

4.4.3.6 ฐานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ของครูปลา เพือให้สอดรับกับ
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ในการรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร เพือเป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานและให้เด็กนักเรียนได้ใช้เป็นพืนทีเรียนรู้ในทุกระดับชัน ให้เด็กเรียนรู้แล้วชวนพ่อแม่
ทํา ผลผลิตทีได้ให้นักเรียนเอาไปขายแล้วเก็บเงินเข้าเป็นค่าอาหารกลางวันและทุนการศึกษา 

จากนันได้ขยายฐานการเรียนรู้อีก 2 ฐานคือ 1) การเพาะถัวงอกแบบไร้ราก และ 2) ฐานการ

เรียนรู้การปลูกเห็ดโอ่ง 3) ฐานการเผาถ่านหรือคนเอาถ่าน จากนันมีการขยายผลต่อโดยตังกลุ่ม
ผักปลอดสารพิษ สมาชิกกลุ่มคือนักเรียนในโรงเรียน มีเป้าหมายเพือให้เด็กได้ฝึกปลูกผักปลอด

สารพิษทีโรงเรียนและนําไปทําทีบ้าน เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและเกิดผลต่อผู้ปกครอง ต่อมามี

การตังกลุ่มครอบครัวพอเพียงขึนเพือเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมกลุ่มผักปลอดสารพิษ  

  จะเห็นได้ว่าการนําทุนทางสังคมมาใช้ในระดับนีมีการกระบวนการในการนํามาใช้ ได้แก่ 

ตระหนักถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ การทําเป็นตัวอย่าง มีการวางแผนและกําหนดเป้าหมาย วาง

ระเบียบกติกาข้อตกลงร่วมกัน มีระเบียบในการรับสมาชิก การสร้างเครือข่าย ลงมือปฏิบัติโดย
ใช้ทุนทางสังคมมาช่วย การสร้างสรรค์สิงใหม่ เช่น ทําวิจัย การใช้สือ สรุปบทเรียนหรือประเมิน  

มีการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก มีการประเมินผล และมีการขยายผลมากขึน แต่ทุนทาง
สังคมทีเอามาใช้ก็ยังคงเป็นกลุ่มและเครือข่าย องค์ความรู้ภูมิปัญญา ความไว้วางใจ 
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ตารางที 4.3 สรุปรูปแบบการนําทุนทางสังคมมาใช้ของชุมชน 

 

ขันตอนการนํามาใช้ 

ระดับ 

เพือชีวิต

ตนและ

ครอบครัว 

กลุ่ม/

เครือข่าย

การ

ประกอบ

อาชีพ 

กลุ่มหรือ

เครือข่าย

การพัฒนา

ชุมชน

โดยรวม 

ตระหนักถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ √ - √ 
ทําเป็นตัวอย่าง √ - √ 
วางแผนและกําหนดเป้าหมาย - √ √ 
รวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย - √ √ 
ขอรับการสนับสนุน √ √ - 

ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย √ √ √ 
การสร้างสรรค์สิงใหม่ เช่น ทําวิจัย การใช้สือ  - √ √ 
สรุปบทเรียนหรือประเมิน -  - √ 
ขยายผล √ - √ 
 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.  

 

 จากตารางที 4.3 จะเห็นได้ว่าการนําทุนทางสังคมมาใช้ในระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชีวิตและครอบครัวของตนเอง มีขันตอนในการนําทุนทางสังคมมาใช้คือ มีการตระหนักถึงปัญหา 

ร่วมเรียนรู้ การทําเป็นตัวอย่าง การขอรับการสนับสนุน แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมา
ช่วย คือ ใช้ความไว้วางใจ ใช้ความเป็นเครือญาติ ปฏิสัมพันธ์ในระดับเพือนบ้านคนสนิท      

และองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเองเท่านัน และมีการขยายผลโดยริเริมตังกลุ่มเครือข่าย       

ส่วนการนําทุนทางสังคมมาใช้ในระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบ
อาชีพและการประกอบการมีการจัดการในแบบสมัยใหม่ขึนกว่าเดิมเล็กน้อย คือ วางแผนและ

กําหนดเป้าหมายวางกติกาข้อตกลงร่วมกัน รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอาชีพ ลงมือปฏิบัติโดย
ใช้ทุนทางสังคมมาช่วย เช่น ความไว้วางใจ ความคุ้นเคย และทรัพยากรธรมชาติ มีการขอรับ

การสนับสนุนจากภายนอกมากขึน มีการใช้สือเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน สําหรับการนํา    

ทุนทางสังคมมาใช้ในระดับกลุ่มหรือเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม มีขันตอน คือ เริมจาก
การตระหนักถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ การทําเป็นตัวอย่าง มีการวางแผนวางระเบียบกติกาข้อตกลง
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ร่วมกัน มีระเบียบในการรับสมาชิก มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ขอรับการสนับสนุน      

ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วยด้วยการตังกลุ่มและเครือข่าย ความไว้วางใจ และองค์
ความรู้ภูมิปัญญา การสร้างสรรค์สิงใหม่ เช่น ทําวิจัยด้านการเกษตร มีการประเมินผล และมีการ

ขยายผล 

 

4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง 

      ไพร 
 

  4.5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง 

                       ไพร 

  สําหรับปัญหาอุปสรรคทีพบในนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (ร้อยละ 86.67) เห็นว่าปัญหาอุปสรรคทีสําคัญทีสุดใน
นําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ คือ ปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการเลือก

ปฏิบัติจากหน่วยงานทีสนับสนุน รองลงมา (ร้อยละ 66.67) คือปัญหาคนทํางานสังคมมีน้อย   

ไม่มีการสร้างผู้นํากิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ เพือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและพัฒนา
ชุมชนโดยรวม อันดับที 3 (ร้อยละ 53.33) คือ ปัญหาด้านความปลอดภัยทีชุมชนมีเส้นทาง     

ผ่านเข้าออกหลายเส้นทาง ทําให้สุ่มเสียงในเรืองปัญหายาเสพติด และการควบคุมพฤติกรรม
นักท่องเทียว/ไม่สงบ ทีเหลือคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้คนในชุมชนต้องทํางานมากขึน  

คํานึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นหลัก ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเข้าร่วม

กลุ่มเครือข่าย การเข้าวัดเป็นประจํา (ร้อยละ 40.00) ปัญหา อบต. ไม่ค่อยสนับสนุนกลุ่ม/
เครือข่ายเท่าทีควร (ร้อยละ 20.00) และปัญหาเด็กเยาวชนเข้าวัดน้อยลงหรือเลียนแบบสือ

สมัยใหม่ และปัญหาการขายทีดินทํากิน และการถูกหลอกลวง เท่ากันที (ร้อยละ 13.33) 
ตามลําดับ (ดูตารางที 4.4) 
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ตารางที 4.4 แสดงปัญหาในการนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ 

 

ปัญหา ความถี (n=15) ร้อยละ 

- ความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการเลือก

ปฏิบัติจากหน่วยงานทีสนับสนุน 13  86.67 

- คนทํางานสังคมมีน้อย ไม่มีการสร้างผู้นํากิจกรรมทาง
สังคมรุ่นใหม่  เพือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ

พัฒนาชุมชนโดยรวม 10  66.67 

- ชุมชนมีเส้นทางผ่านเข้าออกหลายเส้นทาง  ทําให้สุ่มเสียง
ในเรืองปัญหายาเสพติด และการควบคุมพฤติกรรม

นักท่องเทียว/ไม่สงบ  8   53.33 

- ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้คนในชุมชนต้องทํางาน
มากขึน  คํานึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นหลัก ไม่ค่อย

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย 

การเข้าวัดเป็นประจํา 6  40.00 

- อบต. ไม่ค่อยสนับสนุนกลุ่ม/เครือข่ายเท่าทีควร 3  20.00 

- เด็กเยาวชนเข้าวัดน้อยลง/ เลียนแบบสือสมัยใหม่ 2  13.33 

- การขายทีดินทํากิน และการถูกหลอกลวง 2  13.33 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.  

 

  ซึงปัญหาเหล่านีถือว่าเป็นปัญหาทีสําคัญทีจะขัดขวางให้ชุมชนไม่สามารถเกิดเป็นสังคม

ทีพึงปรารถนา ดังทีจะได้นําเสนอผลการศึกษาถึงภาพของสังคมทีพึงปรารถนาและ             

ไม่พึงปรารถนาโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR ในหัวข้อต่อไป 

 

  4.5.2 ชุมชนบ้านบางไพรกับการเป็นชุมชนทีพึงปรารถนา 

  ได้ทําการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมทุนทางสังคมเพือการสร้างสังคมทีพึง

ปรารถนา ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The Ethnographic Futures 
Research) ให้ผู้ทีถูกสัมภาษณ์ได้สะท้อนความคิดเห็นถึงภาพของสังคมทีพึงปรารถนา        

โดยใช้อนาคตภาพทีเป็นทางเลือก (Alternative) 3 ภาพเรียงลําดับกัน คือ 
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1) อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic Scenario) 

2) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic scenario) 
3) อนาคตภาพทีน่าจะเป็นไปได้มากทีสุด (Most-Probable Scenario) 

  ซึงในการสะท้อนภาพแต่ละภาพในครังนี จะทําให้เห็นว่าเรืองใดบ้างหรือทุนทางสังคม

ใดบ้างทีจะต้องมีการพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดขึนในอนาคต  
  ในอันดับแรกจะขอสะท้อนถึงภาพทีชุมชนไม่พึงปรารถนาให้เกิดกับชุมชนตน พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ (ร้อยละ 66.67) ไม่อยากให้ชุมชนตนเองมีการแก่งแย่ง แข่งขัน เห็นแก่ตัว
หรือเห็นแก่พวกพ้องพวกพ้อง ซึงสอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคม

ออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพรคือ ความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการเลือกปฏิบัติ

จากหน่วยงานทีสนับสนุน รองลงมา (ร้อยละ 60.00) ไม่อยากให้ชุมชนตนเองมีคนทีไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรืออยู่แบบตัวใครตัวมัน สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค

ในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ คือ คนทํางานสังคมมีน้อย ไม่มีการสร้างผู้นํากิจกรรมทาง
สังคมรุ่นใหม่  เพือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและพัฒนาชุมชนโดยรวม รวมทังอาจเกิดจาก

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้คนในชุมชนต้องทํางานมากขึน  คํานึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชน

เป็นหลัก ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย การเข้าวัดเป็น
ประจํา และ (ร้อยละ 40.00) ชุมชนมีการลักขโมย ทีเหลือคือสังคมทีคนในชุมชนทะเลาะกัน 

(ร้อยละ 33.33) และไม่มีใครสนใจเข้าวัดเลย (ร้อยละ 26.67) สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค
ในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ คือ เด็กเยาวชนเข้าวัดน้อยลงหรือเลียนแบบสือสมัยใหม่ 

ตามลําดับ (ดูตารางที 4.5) 

 

ตารางที 4.5 แสดงลักษณะของสังคมทีชุมชนไม่พึงปรารถนา 

 

ลักษณะของสังคมทีชุมชนทีไม่พึงปรารถนา ความถี (n=15) ร้อยละ  

- แก่งแย่ง แข่งขัน เห็นแก่ตัว/พวกพ้อง  10  66.67 

- ไม่ให้ความร่วมมือ/ตัวใครตัวมัน 9  60.00 

- มีการลักขโมย 6  40.00 

- ทะเลาะกัน 5  33.33 

- ไม่มีใครเข้าวัด 4  26.67 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.  
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  ส่วนลักษณะของสังคมทีพึงปรารถนาของชุมชนบ้านบางไพร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

(ร้อยละ 73.33) อยากให้ชุมชนตนเองเป็นชุมชนทีมีการพึงพาอาศัยกัน เอือเฟือ ช่วยเหลือ
เกือกูล รองลงมา (ร้อยละ 66.67) อยากให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 

(ร้อยละ 53.33) อยากให้ชุมชนมีความรักใคร่ปรองดอง/คนมีความสามัคคี/มีส่วนร่วม/ไม่ทะเลาะ

กัน ทีเหลือคือ อยากให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดี/เด็กเยาวชนเป็นคนและ คนในสังคมมีความอยู่ดี
มีสุข/ อยู่ดีกินดี เท่ากันที (ร้อยละ 20.00) คนรักในศักดิศรีของตนเอง/ มีความซือสัตย์ และ เด็ก

เข้าวัดมากขึน เท่ากันที (ร้อยละ 13.33) รวมถึง คนพึงตัวเองได้/ช่วยเหลือตัวเองได้/ดูแลสุขภาพ
ตัวเองได้ (ร้อยละ 6.67) ตามลําดับ (ดูตารางที 4.6)  

   

ตารางที 4.6 แสดงลักษณะความสัมพันธ์และสภาพของสังคมทีพึงปรารถนา 

 

ลักษณะความสัมพันธ์และสภาพของสังคมทีพึง

ปรารถนา 

ความถี 

(n=15) 
ร้อยละ 

ลักษณะความสัมพันธ์ทีพึงปรารถนา    

- พึงพาอาศัยกัน เอือเฟือ ช่วยเหลือเกือกูล 11  73.33 

- รักใคร่ปรองดอง/คนมีความสามัคคี/มีส่วนร่วม/ไม่

ทะเลาะกัน 8  53.33 

- ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดี/เด็กเยาวชนเป็นคนดี 3  20.00 

สภาพของสังคมทีพึงปรารถนา    

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10  66.67 

- อยู่ดีมีสุข/ อยู่ดีกินดี 3  20.00 

- รักในศักดิศรีของตนเอง/ มีความซือสัตย์ 2  13.33 

- เด็กเข้าวัดมากขึน 2  13.33 

- พึงตัวเองได้/ช่วยเหลือตัวเองได้/ดูแลสุขภาพตัวเองได้  1  6.67 

 

แหล่งทีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554.  

 

  ดังนัน การทีจะทําให้ชุมชนบ้านบางไพรเป็นสังคมทีพึงปรารถนาได้ จะต้องมีการทําหรือ

ขับเคลือนให้สังคมมีลักษณะความสัมพันธ์ทีชุมชนพึงปรารถนา คือ คนในชุมชนมีความพึงพา
อาศัยกัน เอือเฟือ ช่วยเหลือเกือกูลกัน มีความรักใคร่ปรองดอง/คนมีความสามัคคี/มีส่วนร่วม/ไม่

ทะเลาะกัน และผู้ทีเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับเด็กเยาวชนในการดําเนินชีวิต รวมทัง



122 

จะต้องมีการทําหรือขับเคลือนให้สังคมมีสภาพของสังคมทีชุมชนพึงปรารถนา คือ ทําให้ชุมชนมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลูกฝังเด็กเข้าวัดมากขึน ต้องพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมี
สุขหรืออยู่ดีกินดี มีความรักในศักดิศรีของตนเองไม่เห็นแก่เงิน มีความซือสัตย์ต่อตนเองและ

ผู้อืน รวมทังส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึงตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ในด้านต่าง ๆ ทัง 

สุขภาพและเศรษฐกิจ ซึงควรมีกระบวนการในการขับเคลือนไปสู่สังคมทีพึงปรารถนาดังนี 
    1)  สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริมคิดทีจะพัฒนาชุมชนร่วมกัน  

    2)  ค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนทีเหมาะสม  
    3)  สร้างผู้นําหรือแกนนําเพิมขึน  

    4)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    5)  ลงมือทําอย่างมีส่วนร่วมทังชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
    6)  ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง  

    7)  มีการขยายผล 
  ซึงใกล้เคียงแนวทางของกระบวนการขับเคลือนในการดําเนินงานของสวัสดิการชุมชน 

ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช. (2550: 7-10)  คือ 

    1) จุดประกายความคิด ทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เริมจากการพูดคุย
ปรึกษาหารือ จากนันก็จัดเวทีพูดคุย เพือสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน  

    2)  ค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิน เป็นการรวบรวมข้อมูลของชุมชน จากนัน
จึงสังเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วจัดเวทีประชาคมเพือชีแจงให้ชาวบ้านรับทราบ และเพือ

นําไปสู่การจัดตังสวัสดิการชุมชนต่อไป 

    3)  ขยายแกนนําให้ครอบคลุมพืนทีปฏิบัติการ  
    4)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิน เช่น อบต. เทศบาล เพือเข้า

มาเป็นส่วนหนึงของการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน  
    5)  การจัดตังสวัสดิการชุมชน โดยต้องทําการจัดระเบียบกองทุน การเปิดรับ

สมัครสมาชิก ระดมเงินทุน และการทําระบบข้อมูลของกองทุน  

    6)  การบริหารกองทุน โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยคัดเลือก
จากตัวแทนทีมีความหลากหลาย โดยการทํางานต้องประสานกับผู้นําชุมชน เพือให้ดูแลสมาชิก

ได้ทัวถึง 
    7)  การติดตามประเมินผล ซึงต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนือง เพือให้เกิด

การตรวจสอบทีเป็นกลางและเป็นธรรม 

    8) การขยายผล ซึงสามารถทําได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การขยายสมาชิกการ
ขยายแกนนํา การขยายแหล่งทุน ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นต้น 
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4.6 ข้อค้นพบ 
   

  จากการศึกษาเรืองความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง
ไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สถานะของทุนทางสังคมในองค์ประกอบ 3 

มิติ ได้แก่ มิติของความดี มิติของความรู้ และมิติของความรักนัน ทุนทางสังคมทีเด่นชัดทีสุด

อันดับ 1 ของชุมชนบ้านบางไพร คือ “เครือข่ายทางสังคม” ทังทีเป็นเครือข่ายทางสังคมในระดับ
และในระดับปัจเจกจากความคุ้นเคยส่วนตัว รองลงมาอันดับ 2 คือ “ความรู้และภูมิปัญญา” ทังที

เป็นความรู้จากภายในและทีได้รับจากภายนอกอันเป็นจุดเริมต้นของการก่อเกิดกลุ่มและสร้าง
เครือข่าย ส่วนอันดับ 3 คือ “ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน” ซึงเมือ

ลองวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของทุนสังคมทีมีอยู่แล้ว พบว่า ทุนทางสังคมทีมีมาก และมีการ

นํามาใช้ให้เกิดผลดีต่อชุมชน ควรส่งเสริมให้ใช้ต่อไป ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม, ความรู้และภูมิ
ปัญญา, ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน และวัฒนธรรมและประเพณีที

ดีงาม ส่วนทุนทางสังคมทีมีมาก แต่มีการนํามาใช้น้อยหรือไม่ใช้เลย ควรส่งเสริมให้ใช้ ได้แก่ 
สมรรถนะของคนและผู้นํา, สถาบันทางสังคม และทุนทางสังคมทีมีความสุ่มเสียง และมีการ

นํามาใช้มาก จะต้องมีการวางมาตรการป้องกัน คือ การเป็นพวกเดียวกันและความรักพวกพ้อง 

หรือเครือข่ายระดับปัจเจก  
  ในการนําทุนทางสังคมมาใช้ชองชุมชนบ้านบางไพร มีวิธีการนํามาใช้ใน 3 ระดับ คือ 

ระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของตนเอง มีขันตอนในการนําทุนทางสังคมมา
ใช้ ระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ และ

ในระดับกลุ่มหรือเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม  

  สําหรับปัญหาอุปสรรคทีพบในนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้อันจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้
เกิดการเป็นสังคมทีชุมชนพึงปรารถนา ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจและ

การเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานทีสนับสนุน ปัญหาคนทํางานสังคมมีน้อย ไม่มีการสร้างผู้นํา
กิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่เพือถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและพัฒนาชุมชน และปัญหาด้าน

ความปลอดภัยทีชุมชน 

  ซึงการทีจะทําให้ชุมชนบ้านบางไพรเป็นสังคมทีพึงปรารถนาได้ จะต้องมีการขับเคลือน
ให้สังคมมีลักษณะความสัมพันธ์ทีชุมชนพึงปรารถนา คือ คนในชุมชนมีความพึงพาอาศัยกัน 

ช่วยเหลือเกือกูลกัน มีความรักใคร่ปรองดอง สามัคคี มีส่วนร่วม และผู้ทีเป็นผู้ใหญ่เป็น
แบบอย่างทีดีให้กับเด็กเยาวชนในการดําเนินชีวิต รวมทังจะต้องมีการทําหรือขับเคลือนให้สังคม

มีสภาพของสังคมทีชุมชนพึงปรารถนา คือ ทําให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปลูกฝังให้เด็กเข้าวัดมากขึน คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรักในศักดิศรีของตนเอง ซือสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อืน รวมทังพึงตัวเองได้  
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  จากข้อค้นพบ ผู้ศึกษาได้พยายามออกแบบตัวแบบ (Model) บูรณาการขับเคลือนการ

ใช้ทุนทางสังคมเพือนําไปสู่สังคมทีชุมชนพึงปรารถนา (ดูภาพที 4.2) โดยสิงทีจะเป็นปัจจัย 
(Input) ทีจะทําให้เป็นสังคมทีชุมชนพึงปรารถนาได้ก็คือ ทุนทางสังคมทัง 3 มิติ 12 ทุน อัน

ได้แก่ มิติของความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้และภูมิปัญญา สมรรถนะของคนและผู้นํา      

มิติของความดี ประกอบไปด้วย บรรทัดฐานทางสังคม, สถาบันทางสังคม, ความเห็นอกเห็นใจ 

การต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน, วัฒนธรรม และประเพณี, ศีลธรรม จริยธรรม, ความ

เชือทางสังคม, ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน มิติของความรัก ประกอบไปด้วย 

เครือข่ายทางสังคม, ความไว้วางใจ และการเป็นพวกเดียวกัน รักพวกพ้อง ซึงควรมี

กระบวนการในการขับเคลือนไปสู่สังคมทีพึงปรารถนาดังนี 

    1)  สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริมคิดทีจะพัฒนาชุมชนร่วมกัน  
    2)  ค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนทีเหมาะสม  

    3)  สร้างผู้นําหรือแกนนําเพิมขึน  
    4)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    5)  ลงมือทําอย่างมีส่วนร่วมทังชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

    6)  ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง  
    7)  มีการขยายผล 

  ซึงจะเกิดผลกับชุมชน เช่น ทุนทีเป็นเครือข่ายทางสังคมมีการนําไปใช้โดยการขยายผล 
ซึงผลของการขยายผลคือ เกิดกลุ่มไปทัวตําบล ดังกรณีของกลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ทีมี

การขยายผลเป็น 18 กลุ่ม ทุนทีเป็นความรู้และภูมิปัญญา ทุนทีเป็นความเชือทางสังคมมีการ

นําไปใช้โดยการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริมคิด ซึงผลคือความคิดสร้างสรรค์ ดังกรณี
ของกลุ่มคนเอาถ่านทีเกิดจากการทีครูปลามีความเชือและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ปรารถนาทีจะทําดีเพือพ่อ ทุนทีเป็นบรรทัดฐานทางสังคมนําไปใช้โดยการค้นหาศักยภาพและ
ทุนทางสังคมในชุมชนทีเหมาะสมและลงมือทําอย่างมีส่วนร่วมทังชุมชนซึงผลก็คือเกิดกิจกรรม

การพัฒนาทีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังกรณีของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา ทีครู

ปลาคิดค้นหาทีจะร่วมกับกลุ่มสตรีซึงถือว่าเป็นกลุ่มทีมีคนและมีความรู้เรืองบัญชี และร่วมลงมือ
ในวางระเบียบแบบแผนในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะฯ รวมทังทุนทีเป็นทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ทีมีการนํามาใช้โดยผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริมคิดทีจะพัฒนาชุมชน
ร่วมกันและค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนทีเหมาะสม ซึงผลทีได้คือ เกิดการใช้

ทรัพยากรฯ ในชุมชนอย่างเหมาะสม เช่น การทีครูสมชายมองและตระหนักว่าชุมชนมีศักยภาพ

คือความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรและคนส่วนใหญ่หวงความรู้ จึงพยายามคิด
ค้นหาวิธีการทําการเกษตรทีใช้ต้นทุนน้อย ไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น ซึงทุนทีเป็นปัจจัยนําเข้าและ

กระบวนการเหล่านีจะทําให้เกิดผลทีดีต่อชุมชนทังผลด้านความสัมพันธ์และผลด้านสภาพสังคม
ทีดี ซึงจะนําไปสู่ผลสุดท้ายทีชุมชนต้องการ คือ “ชุมชนทีพึงปรารถนา” ดังทีชุมชนได้ให้ภาพไว้
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ร่วมกันคือ สังคมมีลักษณะความสัมพันธ์ทีชุมชนพึงปรารถนา ได้แก่ คนในชุมชนมีความพึงพา

อาศัยกัน เอือเฟือ ช่วยเหลือเกือกูลกัน มีความรักใคร่ปรองดอง/คนมีความสามัคคี/มีส่วนร่วม/ไม่
ทะเลาะกัน และผู้ทีเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับเด็กเยาวชนในการดําเนินชีวิต รวมทังมี

สภาพของสังคมทีชุมชนพึงปรารถนา ได้แก่ ทําให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปลูกฝังเด็กเข้าวัดมากขึน ต้องพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขหรืออยู่ดีกินดี มีความรักในศักดิศรี
ของตนเองไม่เห็นแก่เงิน มีความซือสัตย์ต่อตนเองและผู้อืน รวมทังส่งเสริมให้คนในชุมชน

สามารถพึงตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ในด้านต่าง ๆ ทังด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 
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1. ผลต่อการตอบสนองต่อชีวิตตนเองและครอบครัว 

  1.1 การสร้างชีวิตครอบครัว (ความรู้และภูมิปัญญาทีเกิด

ภายใน/ภายนอก, ความไว้วางใจ, ทรัพยากร) 

  1.2 การก่อตังกลุ่มคนเอาถ่าน (ความรู้และภูมิปัญญาทีเกิด

ภายนอก, ความไว้วางใจ, การช่วยเหลือ, ความเชือทางสังคม) 

  1.3 การก่อตังกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนา (ความรู้และภูมิปัญญาที

เกิดภายใน, ความไว้วางใจ, การช่วยเหลือ) 

  1.4 การก่อตังกลุ่มนําพริกแกง (ความรู้และภูมิปัญญาทีเกิด

ภายใน, ความไว้วางใจ, การช่วยเหลือ) 

 

สังคมทีชุมชนพึงปรารถนา 
ลักษณะความสัมพันธ์ทีพึงปรารถนา 

  - พึงพาอาศัยกัน เอือเฟือ ช่วยเหลือ

เกือกูล 

  - รักใคร่ปรองดอง/คนมีความสามัคคี/มี

ส่วนร่วม/ไม่ทะเลาะกัน 

  - ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดี/เด็กเยาวชน

เป็นคนดี 

สภาพของสังคมทีพึงปรารถนา 

  - มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อยู่ดีมีสุข/ อยู่ดีกินดี 

  - รักในศักดิศรีของตนเอง/ มีความ

ซือสัตย์ 

  - เด็กเข้าวัดมากขึน 

  - พึงตัวเองได้/ช่วยเหลือตัวเองได้/ดูแล

สุขภาพตัวเองได้ 

2. ผลในระดับกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการ

ประกอบการ 

  2.1 การประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์และรีสอร์ท (ความรู้, 

ทรัพยากร, เครือข่ายทางสังคม, ความไว้วางใจ, ความเป็นพวก

เดียวกัน, ศีลธรรม,) 

  2.2 การขอรับสนับสนุนจากผู้ว่าฯ (การเป็นพวกเดียวกัน, 

ความไว้วางใจ, เครือข่ายทางสังคม, ความเห็นอกเห็นใจ, 

ความรู้, ผู้นํา) 

3. ผลในระดับกลุ่มหรือเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม 

  3.1 การก่อตังกลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ตําบล (เครือข่าย

ทางสังคม, บรรทัดฐานทางสังคม, ทรัพยากร) 

  3.2 การก่อตังการก่อตังศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญา

ท้องถินสมุทรสงคราม (เครือข่ายทางสังคม, บรรทัดฐานทาง

สังคม, สถาบันทางสังคม) 

  3.3 การก่อตังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีเกษตรพัฒนา 

(เครือข่ายทางสังคม, บรรทัดฐานทางสังคม) 

ภาพที 4.2 ตัวแบบบูรณาการขับเคลือนการใช้ทุนทางสังคมเพือนําไปสู่สังคมทีชุมชนพึงปรารถนา 

แหล่งทีมา : พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554. 
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บทที 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษา “ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง
ไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี  

    1) ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมทีมีอยู่ในชุมชนบ้านบางไพร 

    2) ศึกษาวิธีการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 

    3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน

บ้านบางไพร และหาแนวทางการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทุนทางสังคม 

  โดยเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดําเนินการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที

สําคัญ จํานวน 15 ราย ร่วมกับการใช้การสังเกตการณ์และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม

จากเอกสาร รวมทังใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า และทํา

การวิเคราะห์ด้วยการจําแนกหมวดหมู่ พิจารณาความสอดคล้องของเนือหาโดยยึดหลัก

ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีควบคู่กับบริบทของชุมชน  

 

5.1 สรุป 
 

 สถานะของทุนทางสังคมของชุมชนบ้านบางไพร พบว่า ทุนทางสังคมทีเด่นชัด

ทีสุดอันดับ 1 ของชุมชนบ้านบางไพร คือ “เครือข่ายทางสังคม” ซึงมีผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ

กล่าวถึง ถึงร้อยละ 80.00 สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านีทีว่า เครือข่ายทางสังคม 

เป็นทุนทางสังคมทีถือว่าโดดเด่นทีสุดของชุมชน เนืองจากในการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้าน
บางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคมจํานวนมากทีมีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัล

มากมาย ทําให้มีหน่วยงานและผู้ทีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานจํานวนมาก                

รวมทังนักท่องเทียวทังไทยและเทศ มีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิน

สมุทรสงครามทีสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรชุมชนอีก 14 กลุ่ม ทุนทางสังคมทีเด่นชัด

รองลงมาอันดับ 2 คือ “ความรู้และภูมิปัญญา” โดยมีผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญกล่าวถึง ถึงร้อยละ 
66.67 ซึงส่วนใหญ่ความรู้และภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพทีเป็นจุดเริมต้นของการ
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ก่อเกิดกลุ่มในชุมชนและสร้างเครือข่ายทังภายในและภายนอก ส่วนทุนทางสังคมทีเด่นชัด

ในอันดับ 3 “ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน” โดยมีผู้ให้ข้อมูลที
สําคัญกล่าวถึง กว่าร้อยละ 60.00 ซึงชุมชนบ้านบางไพรมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

ต่างตอบแทน เอืออาทร ช่วยเหลือกัน มาตังแต่อดีต เช่น การรวมกลุ่มทํานําตาลกัน
ช่วยกันหรือการผลัดกันเคียวนําตาลทีเรียกว่า “เข้ายาม” การช่วยปลูกบ้าน การแบ่งปัน

อาหาร การแขกกันในการทําสวน ส่วนในปัจจุบันเป็นการแขกกันใน เครือญาติ          

การช่วยเหลือสอดส่องดูแลสวนให้กัน การช่วยพานักท่องเทียวทีหลงทางกลับมาส่ง         

การช่วยกันขุดลอกคลอง เป็นต้น 

  สําหรับวิธีการนําทุนทางสังคมมาใช้ ทําผ่านกิจกรรมโดยอาศัยปัจจัยทีเกียวข้อง        

ทีเรียกว่า “ทุนทางสังคม” ทีมีอยู่ในชุมชนนํามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ใน 3 ระดับ คือ               

1) ระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของตนเองค่อนข้างมีความเป็นพืนบ้าน

มาก มีขันตอนในการนําออกมาใช้คือ มีการตระหนักถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ การทําเป็น

ตัวอย่าง การขอรับการสนับสนุน แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย คือ        

ใช้ความไว้วางใจ ใช้ความเป็นเครือญาติ ปฏิสัมพันธ์ในระดับเพือนบ้านคนสนิท และองค์

ความรู้ภูมิปัญญาของตนเองเท่านัน และมีการขยายผลโดยริเริมตังกลุ่มเครือข่าย          

2) ระดับเพือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและ                

การประกอบการ มีขันตอนในการนําออกมาใช้คือ วางแผนและกําหนดเป้าหมายวางกติกา

ข้อตกลงร่วมกัน รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอาชีพ ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมา

ช่วย เช่น ความไว้วางใจ ความคุ้นเคย และทรัพยากรธรรมชาติ มีการขอรับการสนับสนุน

จากภายนอกมากขึน มีการใช้สือเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน และ 3) ระดับกลุ่มหรือ

เครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม มีขันตอนในการนําออกมาใช้คือ เริมจากการตระหนัก

ถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ การทําเป็นตัวอย่าง มีการวางแผนวางระเบียบกติกาข้อตกลงร่วมกัน 
มีระเบียบในการรับสมาชิก มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ขอรับการสนับสนุน ลงมือ

ปฏิบัติโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วยด้วยการตังกลุ่ม ใช้ความไว้วางใจ และองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญา การสร้างสรรค์สิงใหม่ เช่น ทําวิจัยด้านการเกษตร มีการประเมินผล และมี         

การขยายผลมากขึน 

  ส่วนปัญหาอุปสรรคทีพบในนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร     
ซึงจะต้องมีการแก้ไขหรือพัฒนาเพือให้ชุมชนบ้านบางไพร เป็นสังคมทีพึงปรารถนาได้นัน 

พบว่า ปัญหาอุปสรรคทีสําคัญทีสุดทีจะต้องเร่งแก้ไข หากปล่อยไว้มีความสุ่มเสียงทีจะทํา
ให้สังคมเกิดปัญหาและกลายเป็นสังคมทีไม่พึงปรารถนาคือ ปัญหาความขัดแย้งใน
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะกิจการโฮมสเตย์ทีทําให้ภาพลักษณ์ของการทํางานเพือ

สังคมผ่านกลุ่มและเครือข่ายสันคลอน ซึงหลักใหญ่ใจความของปัญหาน่าจะมาจากการทีมี
คนบางกลุ่มทีเสียผลประโยชน์มองว่าคนอีกกลุ่มได้รับการสนับสนุนแบบเลือกปฏิบัติจาก

หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับจังหวัด ส่วนปัญหาทีอาจจะต้องเร่งแก้ไข
หรือพัฒนาอันดับรองลงมา คือปัญหาคนทํางานสังคมมีน้อย ไม่มีการสร้างผู้นํากิจกรรม

ทางสังคมรุ่นใหม่ เพือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและพัฒนาชุมชนโดยรวม และ

อันดับที 3 ทีควรมีการวางมาตรการป้องกันคือ ชุมชนมีเส้นทางผ่านเข้าออกหลายเส้นทาง 

ทําให้สุ่มเสียงในเรืองปัญหายาเสพติด และการควบคุมพฤติกรรมนักท่องเทียว/ไม่สงบ อัน

เป็นปัญหาด้านความปลอดภัยของคนในชุมชน 

  และสังคมทีพึงปรารถนาของชุมชนบ้านบางไพร คือ มีลักษณะความสัมพันธ์ทีคน     

ในชุมชนมีความพึงพาอาศัยกัน เอือเฟือ ช่วยเหลือเกือกูลกัน มีความรักใคร่ปรองดอง/คน

มีความสามัคคี/มีส่วนร่วม/ไม่ทะเลาะกัน และผู้ทีเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับเด็ก

เยาวชน  ในการดําเนินชีวิต รวมทังมีสภาพของสังคมทีชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินปลูกฝังเด็กให้เข้าวัดมากขึน ต้องพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขหรืออยู่ดีกินดี มี

ความรักในศักดิศรีของตนเองไม่เห็นแก่เงิน มีความซือสัตย์ต่อตนเองและผู้อืน            

คนในชุมชนสามารถพึงตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านต่าง ๆ ทัง สุขภาพและ

เศรษฐกิจด้วยกระบวนการในการขับเคลือนไปสู่สังคมทีพึงปรารถนาดังนี 1) สร้างความ

ตระหนักให้คนในชุมชนเริมคิดทีจะพัฒนาชุมชนร่วมกัน 2) ค้นหาศักยภาพและทุนทาง

สังคมในชุมชนทีเหมาะสม 3) สร้างผู้นําหรือแกนนําเพิมขึน 4) ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5) ลงมือทําอย่างมีส่วนร่วมทังชุมชน ภาครัฐและเอกชน      

7) ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง 8) มีการขยายผล 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  จากการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน

และการสะท้อนภาพของสังคมทีไม่พึงปรารถนาของชุมชน ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางการ

ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา ดังนี 

1) ชุมชนควรมีการจัดการองค์ความรู้และทุนทางสังคมเพือการถ่ายทอด

แก่คนรุ่นใหม่และการนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
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2) ชุมชนควรมีกิจกรรมการพัฒนาและสร้างผู้นําด้านภูมิปัญญาแก่

เยาวชน คนรุ่นใหม่ 
3) ชุมชนมีการสร้างมาตรการในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของคน

ในชุมชน เช่น เส้นทางผ่านเข้าออก เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสังคม และมีการวาง
มาตรการควบคุมพฤติกรรมนักท่องเทียว เช่น การดืมสุรา ร้องเพลงในยามวิกาล เป็นต้น 

4) ชุมชนควรมีการส่งเสริมและรณรงค์การให้ความรู้เรืองสิทธิกฎหมาย

เกียวกับทีดิน และสร้างความรักและหวงแหนในท้องถินของตน 

5) ชุมชนควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการจัดให้มี

หลักสูตรการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโรงเรียน เช่น พานักเรียนไปทําบุญทุกวันพระ 

หรือมีกิจกรรมพัฒนาวัด เรียนวิชาพระพุทะศาสนาทีวัด เป็นต้น 

6) รัฐควรมีการทบทวนบทบาทของตนเองในการสนับสนุนกลุ่มองค์กร

ชุมชนเพือลดปัญหาความขัดแย้งและการเลือกปฏิบัติ 

 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะเพือการวิจัย 

  และเพือให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาครังต่อไป ผู้ศึกษาขอเสนอประเด็นที
น่าสนใจ ดังนี 

1) การศึกษาการก่อเกิดและการพัฒนาทุนทางสังคมเพือการพัฒนา

ชุมชนทียังยืน 

2) การศึกษาการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินใน     

การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน 

3) การศึกษาการจัดการองค์ความรู้ท้องถินเพือการพัฒนาผู้นําทางสังคม 

4) การศึกษาลักษณะโครงสร้างอํานาจและความขัดแย้งเพือการพัฒนา

สังคมอย่างยังยืน 
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ภาคผนวก ก 

 

แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

ผู้ศึกษาได้นํากรอบความคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นเครืองมือ หรือแนวทางในการสนทนา
และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ ดังนี  

 

ส่วนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 เพศ/ อายุปัจจุบัน 

1.2 บ้านเกิด ภูมิลําเนาเดิม 
1.3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

1.4 การศึกษาสูงสุด/ การนับถือศาสนา 

1.5 อาชีพเดิม  (หลัก/ อาชีพรอง) 
1.6 สถานภาพสมรส 

1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
1.8 ระยะเวลาทีอยู่อาศัยในชุมชนปัจจุบัน 

1.9 ทีดินทํากิน  

1.10 รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน 
1.11 ตําแหน่งหน้าทีทีได้รับผิดชอบในกลุ่ม/เครือข่าย ทังในและนอกชุมชน 

ส่วนที 2 สภาพชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

2.1 สภาพชุมชนด้านกายภาพ (สภาพทัวไปทางกายภาพของชุมชน ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ, สาธารณูปโภค และปัญหา) 

2.2 สภาพชุมชนด้านการดํารงชีวิต 

2.1.1 ด้านเศรษฐกิจ (สภาพทัวไปด้านเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ การ
ประกอบอาชีพ, ฐานะ, รายได้, ราคาผลผลิต, การตลาด, ปัจจัยการผลิต, และปัญหา) 

2.1.2 ด้านสังคม (สภาพทัวไปด้านสังคม การเมืองของชุมชน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ชุมชน ระหว่างกลุ่มต่างๆ, การรวมกลุ่มและเครือข่าย, การศึกษา, 

ความเชือและศาสนา และปัญหา) 
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ส่วนที 3 การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และความสัมพันธ์ทางสังคม 

3.1 สถานะของกลุ่มและเครือข่ายในชุมชน (ชือกลุ่ม, ประเภทกลุ่ม, ปีทีก่อตัง, 
วัตถุประสงค์, จํานวนสมาชิกแรกเริม-ปัจจุบัน, ความสัมพันธ์/ ช่วยเหลือกับกลุ่ม   อืน ๆ) 

3.2 รูปแบบ/ ความสัมพันธ์ของกลุ่มและเครือข่ายในชุมชน 

3.3 แกนนําในการจัดตัง (ชาวบ้าน, ผู้นํา, รัฐ, เอกชน, อืนๆ) หรือปัจจัย
ผลักดันการก่อเกิด (บุคคล, สภาพแวดล้อม, ปัญหา, นโยบายรัฐ, เอกชน, อืนๆ) และรูปแบบ

การผลักดัน/ สนับสนุน (วัตถุ, ความรู้/ข่าวสาร, อารมณ์, สือ) 

3.4 กระบวนการการขับเคลือนกลุ่มและเครือข่ายในชุมชน 
3.5 การขยายเครือข่ายและเชือมโยงเครือข่ายทังในและนอกชุมชน 

ส่วนที 4 ผลทีเกิดจากการมีเครือข่าย 

4.1 ผลต่อตนเอง 
4.2 ผลต่อชุมชนโดยรวม  

4.3 ผลต่อสังคมภายนอก  

ส่วนที 5 สังคมทีพึงปรารถนา 

5.1 ภาพหรือลักษณะของสังคมทีน่าอยู่ทีสุดทีอยากเห็น 

5.2 ภาพหรือลักษณะของสังคมทีไม่น่าอยู่ (ไม่พึงปรารถนา)  

5.3 ภาพหรือลักษณะทีน่าจะเป็นไปได้มากทีสุดของชุมชนบ้านบางไพร  

ส่วนที 6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 



 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสํารวจเพือค้นหาผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

 
แบบสอบถามนี เป็นส่วนหนึงของการศึกษาเพือทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของ 

นายอาทิตย์ บุดดาดวง นักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์ สําหรับข้อมูลทีได้จะนําไปใช้ในการศึกษาเท่านัน โดยจะใช้ชือสมมติในการเขียนรายงาน

และนําเสนอเพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลใด 

 

คําถาม : ท่านคิดว่าบุคคลใดในชุมชนทีเป็นผู้ทีมีความรู้ในด้านต่าง ๆ และสามารถให้ข้อมูลได้

เป็นอย่างดี (กรุณาระบุชือ-นามสกุล และเรืองทีมีความรู้) 

 
1. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

2. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

3. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 
4. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

5. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 
6. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

7. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

8. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 
9. ชือ..........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

10. ชือ........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 
11. ชือ........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

12. ชือ........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

13. ชือ........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 
14. ชือ........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 

15. ชือ........................................................มีความรู้ในเรือง.................................................... 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

 



ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 

นามสมมติ  เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา  ศาสนา 
สมาชิกใน 

ครอบครัว 
อาชีพ 

รายได้ครัวเรือน 

ต่อเดือน (บาท) 
ตําแหน่งทางสังคม 

ปลา หญิง 42 โสด ประถมศึกษา พุทธ 4 ทําสวน 8,000 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

สมชาย ชาย 63 สมรส ปริญญาตรี พุทธ 3 ทําสวน 50,000 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

ขาว หญิง 59 โสด ประถมศึกษา พุทธ 4 ทําสวน 20,000 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

บุญตา หญิง 56 สมรส ปริญญาตรี พุทธ 4 ทําสวน 15,000 บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

อาคม ชาย 59 สมรส มัธยมศึกษา พุทธ 6 รับราชการ 20,000  บุคคลภายนอกคนในชุมชนเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

สุทิน ชาย 47 สมรส ปริญญาโท พุทธ 3 รับราชการ 20,000 บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

อรทัย หญิง 55 โสด ปริญญาโท พุทธ 3 รับราชการ 25,000  สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

จันทร์ หญิง 59 แยกกันอยู่ มัธยมศึกษา พุทธ 5 ทําสวน 15,000 สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

สุเทพ ชาย 59 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 4 ทําสวน 15,000  สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

งามตา หญิง 45 สมรส อนุปริญญา พุทธ 4 รับราชการ 20,000 บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

พระครูบุญเหลือ ชาย 77 โสด ประถมศึกษา พุทธ 4 พระสงฆ์ - บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

พระนพพร ชาย 34 โสด อนุปริญญา พุทธ 5 พระสงฆ์ - คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

เพ็ญ หญิง 58 สมรส ปริญญาตรี พุทธ 5 ธุรกิจโฮมสเตย์ 50,000 บุคคลภายนอกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

นิด หญิง 64 โสด ประถมศึกษา พุทธ 2 ค้าขาย 7,000 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 

ทอง ชาย 71 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 5 ทําสวน 7,000 สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชน 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางแสดงข้อมูลเครือข่าย/กลุ่มองค์กรทังในและนอกชุมชน 

ที 
ชือเครือข่าย/กลุ่ม

องค์กรชุมชน 

ปีที

ก่อ 

ตัง 

โครงสร้าง

กรรมการ 

และวันทีเริม

งาน 

วาระ 

)ปี( 
วัตถุประสงค์หลัก 

สมาชิก 

)คน(  
กฎ ระเบียบ 

ผลต่อสังคม 

ความสําเร็จ ปัญหา 

1 คณะกรรมการชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน 1คน 
ผู้ช่วย ผญบ. 2 
คน 

ส.อบต. 2 คน 

อสม. 6 คน 

เกษียณ  
60 ปี 

ดูแลความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาชุมชน 

248 
(ชาย 134  
หญิง 114)* 

ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้นําชุดเก่ามีพฤติกรรมทีไม่
เป็นทีพอใจของประชาชน 
และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

กลุ่มภายในชุมชน 

2 กลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธ์

ขาวใหญ่ (ฐานการ

เรียนรู้การปูกส้มโอ
ปลอดสารพิษ) 

252

7 

ประธานกลุ่ม: 

สมชาย* 

ไม่ได้ 

กําหนด 

เพือแลกเปลียนองค์ความรู้

การปลูกส้มโอและรวมกลุ่ม

เพือขายผลผลิต 
 

57 ค่าสมัคร 100 บาท ประชุมทุกเดือน 

ค้าขายโดยยึดหลัก   

1 .คุณภาพ  2.คุณธรรม 3.
คุณประโยชน์ 

สมาชิกมีรายได้ดีขึน เกิดกลุ่ม

ใหม่  18 กลุ่มทัวจังหวัด 

กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที
สําคัญ เป็นทีศึกษาดูงานของ

กลุ่มอืนๆ 

ช่วงแรกของการรวมกลุ่ม

ประสบปัญหาไม่มีตลาด

รองรับ ปัจจุบันกลุ่มไม่ค่อยได้
มีปฏิสัมพันธ์กัน ต่างคนต่าง

ทําของตนเอง 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลไม้กลับชาติ (ฐาน

การเรียนรู้การแปรรูป

ผลผลิตทาง
การเกษตร) 

253
0 
ประธานกลุ่ม: 
ขาว* 

ไม่ได้ 
กําหนด 

แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  

14 ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย
ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้าง
รายได้ให้กับสมาชิก 

มีสมาชิกเพียง 14 คน และ
ทํางานหลักๆ เพียง 7 คน 

ส่วนคนทีเหลือจะมาช่วยเวลา

มีงานใหญ่ๆ เช่น ทําอาหาร
สําหรับคนมาดูงานจํานวน

มาก 
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ที 
ชือเครือข่าย/กลุ่ม

องค์กรชุมชน 

ปีที

ก่อ 

ตัง 

โครงสร้าง

กรรมการ 

และวันทีเริม

งาน 

วาระ 

)ปี( 
วัตถุประสงค์หลัก 

สมาชิก 

)คน(  
กฎ ระเบียบ 

ผลต่อสังคม 

ความสําเร็จ ปัญหา 

4 กลุ่มการทําปุ๋ย
ชีวภาพ (ฐานการ

เรียนรู้การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ) 

253
9 
ประธานกลุ่ม: 
สมชาย* 

- เพือเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และลด

การใช้ปุ๋ยเคมีในสวนผลไม้ 

3 ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย
ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

ผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ได้
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้

สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต 

- 

5 ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชา

ลัยภูมิปัญญาท้องถิน 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

253

9 

ประธานกลุ่ม: 

สมชาย* 

ไม่ได้ 

กําหนด 

รวบรวมองค์ความรู้และภูมิ

ภูมิปัญญาทางการเกษตร 

และถ่ายทอดให้คนทีสนใจ 

10 

)วิทยากร(  

ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย

ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ

ค่าวิทยากรครังละ 600 บาท 
ค่าอาหาร 3 อย่าง 180 บาทต่อหัวต่อ

มือ  

ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาทางการเกษตรให้คนที

สนใจ และสร้างเครือข่ายกับ
แหล่งเรียนรู้นอกชุมชน 

- 

6 ฐานการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน  
ซึงประกอบด้วย 3 

ฐายเรียนรู้ได้แก่      

1) การเพาะถัวงอก
แบบไร้ราก  

2) ฐานการเรียนรู้การ

ปลูกเห็ดโอ่ง 
3) คนเอาถ่าน (ปี 

2550) 

 
 

 

 

254

5 

วิทยากร: ปลา*  

(บ้านบางไพร*) 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของท้องถิน และ

ปรารถนาทีจะทําดีเพือใน
หลวง  

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย

ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 
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ที 
ชือเครือข่าย/กลุ่ม

องค์กรชุมชน 

ปีที

ก่อ 

ตัง 

โครงสร้าง

กรรมการ 

และวันทีเริม

งาน 

วาระ 

)ปี( 
วัตถุประสงค์หลัก 

สมาชิก 

)คน(  
กฎ ระเบียบ 

ผลต่อสังคม 

ความสําเร็จ ปัญหา 

7 ฐานการเรียนรู้
สมุนไพรไทย  

254

5 

วิทยากร: พระ
นพพร*  (วัด

คลองเจริญ* 

บ้านบางไพร*) 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของท้องถิน 

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย
ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 

8 ฐานการเรียนรู้การทํา

นํายาซักผ้า นํายา

ล้างจาน และแชมพู  
 

254

5 

วิทยากร: หนึง*  

(ตําบลบ้านปรก 

อําเภอเมือง) 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของท้องถิน 

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย

ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 

9 ฐานการเรียนรู้
โรงเรียนการทํานา

เกลือ  

254

5 

วิทยากร: สาม*  
(ตําบลบางแก้ว 

อําเภอเมือง) 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของท้องถิน 

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย
ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 

10 ฐานการเรียนรู้ขนม

ไทยพืนบ้าน  

254

5 

วิทยากร: เอ*  

(วัดปากนํา 
อําเภออัมพวา) 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของท้องถิน 

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย

ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 

11 ฐานการเรียนรู้การ

จัดการทรัพยากรดิน  

254

5 

วิทยากร: บี*  

(เจ้าหน้าที
เกษตร จ. 

สมุทรสงคราม) 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของท้องถิน 

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย

ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 

12 ฐานการเรียนรู้

การแพทย์แผนไทย  

254

5 

วิทยากร: ดี*  

(ตําบลเหมือง

ใหม่ อําเภออัมพ
วา) 
 

 

ไม่มี เพือรวบรวมและถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของท้องถิน 

ไม่มี ประชุมสรุปงานทุกวันจันทร์สุดท้าย

ของเดือนทีศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยฯ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานและผุ้ทีสนใจ 

- 
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ที 
ชือเครือข่าย/กลุ่ม

องค์กรชุมชน 

ปีที

ก่อ 

ตัง 

โครงสร้าง

กรรมการ 

และวันทีเริม

งาน 

วาระ 

)ปี( 
วัตถุประสงค์หลัก 

สมาชิก 

)คน(  
กฎ ระเบียบ 

ผลต่อสังคม 

ความสําเร็จ ปัญหา 

13 กลุ่มผักปลอดสารพิษ 254
6 
ประธานกลุ่ม: 
ปลา* 

สมาชิก: นักเรียน 

รร.วัดคลองเจริญ 

ไม่มี เพือให้เด็กได้ฝึกปลูกผัก
ปลอดสารพิษทีโรงเรียน

และนําไปทําทีบ้าน เป็น

ตัวอย่างให้กับครอบครัว
และชุมชน 

112 ไม่มี เด็กได้ฝึกปลูกผักปลอด
สารพิษและนําไปทําทีบ้าน ได้

ผักปลอดสารพิษไว้

รับประทานเป็นอาหาร
กลางวัน เกิดผลต่อผู้ใหญ่ใน

ครอบครัว 

- 

14 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
สตรีเกษตรพัฒนา 

254
7 
ประธานกลุ่ม: 
ปลา* 

(27 พฤศจิกายน 

2547) 

ไม่ได้ 
กําหนด 

เพือให้คนในชุมชนรู้จัดเก็บ
ออมเงิน เพือใช้ในยาม

จําเป็น และเป็นสวัสดิการ

ให้สมาชิก 

112 สมาชิกแรกเข้าออม 100 บาท ค่า
สมุดบัญชี 1 บาท ออมสูงสุดคนละไม่

เกิน 500 บาท แต่ไม่ตํากว่า 50 บาท 

กู้ได้ 3 เท่าของเงินออม ดอกเบียร้อย
ละ 2 ต่อเดือน  

สมาชิกรู้จักเก็บออม เมือ
จําเป็นสามารถกู้ได้ 3 เท่า

ของงินในบัญชีสวัสดิการ

ให้กับชุมชน ให้กับสมาชิกทัง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาลืมวัน
จ่ายเงินออม กู้แล้วไม่ส่งคืน

ตามกําหนด 

 

15 กลุ่มโฮมสเตย์และรี
สอร์ท 

254
9 
ประธานกลุ่ม: 
ยศ* ลูกชายของ

สมชาย 

หยุด
เมือ 

พ.ศ .

2551 

เพือช่วยเหลือกัน เช่น การ
ส่งต่อลูกค้า 

14 แห่ง การส่งต่อลูกค้าจะต้องหมุนเวียนกัน
ทุกครัง 

ในระยะแรกมีการช่วยเหลือ
กันโดยการส่งต่อลูกค้า 

ปัญหาการไม่กระจาย
ผลประโยชน์ จากไม่ส่งต่อ

ลูกค้า เกิดความขัดแย้งจาก

การผิดสัญญา ว่าจะส่งต่อ 

16 กลุ่มครอบครัว

พอเพียง 

255

0 

ประธานกลุ่ม: 

ปลา* 

สมาชิก: นักเรียน 
รร.วัดคลองเจริญ

และผู้ปกครอง 

ไม่มี ขยายผลจากกลุ่มผักปลอด

สารพิษ เพือให้เรือง

เศรษฐกิจพอเพียงไปถึงที
บ้าน 

112 และ

ผู้ปกครอง 

ไม่มี ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วยสร้างวินัยและความ
รับผิดชอบในตัวเด็ก 

ผู้ปกครองยังเข้าร่วมน้อย 

17 กลุ่มนําพริกแกง 255
0 
ประธานกลุ่ม: 
นิด* 

 เพือแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารและสร้างรายได้

ให้แก่สมาชิก 

5 ไม่มี สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก  ปัญหา คือ เครืองจักรในการ
นํามาผลิตนําพริกได้ไม่

เพียงพอต่อความต้องการ

ผลิต 
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หมายเหตุ: *ข้อมูลผู้อยู่อาศัยจริง จากโรงพยาบาลสุขภาพตําบลนําคลอง ณ วันที 19 มิถุนายน 2554 

  ** ตัวเลขสํารวจเมือ 19 มิถุนายน 2554 

ทีมา: สํารวจและพัฒนาโดยผู้วิจัย, 2554. 

ที 
ชือเครือข่าย/กลุ่ม

องค์กรชุมชน 

ปีที

ก่อ 

ตัง 

โครงสร้าง

กรรมการ 

และวันทีเริม

งาน 

วาระ 

)ปี( 
วัตถุประสงค์หลัก 

สมาชิก 

)คน(  
กฎ ระเบียบ 

ผลต่อสังคม 

ความสําเร็จ ปัญหา 

18 กลุ่มเย็บกระทง 255
0 
ประธานกลุ่ม: 
นิด* 

 สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก 5 ไม่มี คนว่างงานและผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีรายได้  

- 

19 กลุ่มล่องเรือชม

หิงห้อย 
)เครือข่ายภายนอก(  

 

255

0 

ประธานกลุ่ม: ตี* - เพือพาลูกค้าโฮมสเตย์ชม

หิงห้อย รวมทังตลาดนํา 

1 เช่าเหมาลํา ลําละ 800 บาท ไม่เกิน 

15 คน ไม่เกิน 2 ทุ่ม 

สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และ

ช่วยส่งเสริมการท่องเทียว 

สร้างความรําคาญและรบกวน

ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ  

20 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

ระดับตําบล 

253

8 

ประธานกลุ่ม: ลุง

ประสาน* 

ไม่มี เข้าร่วมกิจกรรมที

โรงพยาบาลสุขภาพตําบล

จัดขึนเป็นประจําทุกเดือน 
และมีความรู้ความเข้าใน

เรืองสุขภาพและสามารถ

ดูแลตนเองได้ 

(73**) สมาชิกต้องมีอายุ 60 ปีขึนไป ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

และได้ความรู้ด้านสุขภาพและ

การประกอบอาชี 

- 

21 กองทุนผู้สูงอายุ 253

8 

ประธานกลุ่ม: ลุง

ประสาน* 

ไม่มี ออมเงินแล้วฝากธนาคาร

เพือเอาไว้ใช้ในชมรม 

เอาไว้ทํากิจกรรม
ส่วนกลาง  

73 ออมเงินวันละ 1 บาท แล้วมาเอาเข้า

บัญชีปีละครัง 

ผู้สูงอายุได้ใช้เงินในการทํา

กิจกรรมร่วมกัน เช่น ทําบุญ 

ซือพวงหรีดให้คนตายใน
ตําบลกับทังทีเป็นสมาชิกและ

ไม่เป็นสมาชิก 

- 

22 กลุ่มออกกําลังกาย 254
4 
ประธานกลุ่ม: ลุง
ประสาน* 

 ส่งเสริมการออกกําลังกาย
ของผู้สูงอายุ 

73 สมาชิกต้องมีอายุ 60 ปีขึนไป ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึน - 
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