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บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นถึงวิธีการสะสมทุนทางสังคมมาใชในการ

สรางเสริม สุขภาวะชุมชน การศึกษาน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนากลุมยอย และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม 
 ซึง่ทนุทางสงัคมเปนทุนประเภทหนึง่ทีเ่กดิจากการคนหาศักยภาพส่ิงดีๆ ทีเ่กดิขึน้
ในชมุชน อนัไดแก ความสมัพันธของคนในชมุชน วฒันธรรมประเพณแีละความเชือ่ เครอืขาย

ทางสังคม กลุมองคกรในชุมชน และผูนําชุมชน จากผลการศึกษาพบวา ในชุมชนมีวิธีการ
สะสมทุนทางสังคมไปสูการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน คือ 1) กิจกรรมสรางความสัมพันธ 
2) การกระตุนผานกติกาทางสังคม 3) การสรางตัวแบบวัฒนธรรมท่ีดี 4) การขัดเกลาผาน
กลไกจารีตประเพณี 5) สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 6) สรางกระบวนการเรียนรู 
7) ปรับวิธคีดิ 8) การเปนตนแบบท่ีดขีองผูนาํชุมชน และ 9) การสรางผูนาํในการขับเคล่ือน
กิจกรรม ซึ่งวิธีการเหลานี้เปนเคร่ืองมือที่สําคัญตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนใน
ชุมชน เกิดการพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคลและชุมชน ที่จะนําไปสูการสรางเสริม
สุขภาวะชุมชนทั้ง 4 มิติ ไดแก กาย ใจ สังคม และปญญา 

คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การสรางเสริมสุขภาวะชุมชน

Abstract
 This article is intended to demonstrate how social capital is used 

to create a community health supplements. the use of social capital to 
enhance the community health. The methodology used in this study was 
qualitative research, and the data were collected by means of in-depth 

interviews, focus group discussions, and participant & non-participant 

observation.  
 This social capital is a type of capital resulting from the potential 
for good things to happen in the community include relationship among 

people in the community; culture, traditions and beliefs; social networks; 
community groups; and community leaders. The way to accumulate social 
capital to build community health supplements such as 1) Activites for 
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relationship building 2) Stimulation through social rules 3) Creation of culture 
models 4) Socialzation through traditions 5) Participation 6) Learning process 
7) Being role models 8) A good example of community leaders and 
9) Leaders of a driving force to enhance the community health. These 
methods are important tools to change the behavior of people in the 
community. The development potential of individuals and communities. 
Which will lead to the creation of community health supplements the four 
dimensions, including physical, mental, social and intellectual.

Keywords:  Social capital, Promotion of community health.

บทนํา
การพฒันาประเทศในอดตีมุงเนนใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิเปนหลกั 

โดยเฉพาะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีความเช่ือวา หากเศรษฐกิจดี 
คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น แตการพัฒนาท่ีผานมาเปนการพัฒนาท่ีขาดความ
สมดุล และสรางความเล่ือมล้ําในดานตางๆ เชน เมืองมีการขยายการเติบโตอยางไรระเบียบ 

การใชทรัพยากรและกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม ปญหาความยากจนไดทวีความรุนแรง
มากขึ้น ดวยเหตุนี้แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-

2549) จึงไดวางแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาเมืองและ

ชนบทอยางย่ังยืน โดยมุงที่จะแกไขการขาดสมดุล สรางภูมิคุมกันใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองไดมากขึ้น และปรับตัวตอกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยมองวาการมี
สวนรวมของคนในชุมชนและการท่ีชมุชนมีการรวมตัวกนัอยางเขมแขง็ถอืเปนทนุทางสังคม

ที่สําคัญที่ควรจะมีการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (ปนวดี 

ศรีสุพรรณ, 2547) ซึ่งในชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ไดมีนักคิดและผูทรงคุณวุฒิ
หลายทานประเมนิวา การทีป่ระเทศไทยสามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกจิมาไดอยางราบรืน่  
เปนผลมาจากสังคมไทยมีทุนทางสังคมมากมายเปนตาขายรองรับที่มีความเชื่อมโยง
แนนหนาอยูบนพื้นฐานเอกลักษณความเปนไทยท่ีมีจุดเดนหลายประการ อาทิ มีระบบ
เครือญาติและชุมชนท่ีเขมแข็งบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีนํ้าใจไมตรี 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547)
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“แนวคดิทนุทางสงัคม” จงึถอืไดวาเปนมติใิหมในการพฒันาสงัคมภายใตกระแส
ทุนนิยม โดยใหความสนใจทางดานสังคมท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอยางเปนระบบ และเปน
แนวคิดที่เปนรากลึกอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนาน เกิดจากการสะสม พอกพูน ผาน
กระบวนการในการดํารงรักษาและนําทุนทางสังคมมาใชเพื่อสรางความเหนียวแนนของ
คนในสังคม โดยใชกิจกรรมตางๆเปนเครื่องมือในการสรางทุนและสะสมทุน เชน ความ
สัมพันธแบบเครือญาติ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การผสมผสานภูมิปญญาความรูที่มีอยู
ดั้งเดิมมาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปจจุบัน รวมท้ังการผสมกลมกลืนใน
เรือ่งความคิด ความเช่ือ ประเพณีวฒันธรรมท่ีดงีาม อนักอใหเกดิการรวมมือกนัของคนใน
สังคม สามารถรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง 
สามารถเสริมสรางความเขมแข็งภายในชุมชนได (อาจยุทธ เนตธินากุล และโยธิน แสวงดี, 
2547) ซึ่งแนวคิดทุนทางสังคมไดเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศตางๆ 
เชน ธนาคารโลก องคการความรวมมือเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ตางก็ตระหนัก
ถึงความสําคัญของทุนทางสังคมวาเปนสิ่งที่ชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
อันจะนําไปสูความผาสุขของคนในชาติ เพราะทุนทางสังคมถือไดวาเปนทุนสําคัญที่ชวย
เสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
การปกครองประเทศมาชานาน 
 สวนเร่ือง “สุขภาวะ” ในปจจุบันแนวคิดนี้ใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ ซึ่งไมใช

เพียงแคการเจ็บปวยทางกายเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงมิติอื่นๆ ที่มีความเก่ียงของกับ
สิ่งรอบตัว อันไดแก สุขภาวะทางกาย คือ การมีสุขภาพกายที่ดี ไมเปนโรคภัยใดๆ

สุขภาวะทางจิตใจ คือ การมีจิตใจที่ไมมีทุกข ไมเครียด สุขภาวะทางสังคม คือ การมี

สวัสดิภาพที่ดี การเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม และ

สขุภาวะทางปญญา คอื การมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชวีติ สามารถแกไขปญหาชีวติได
ดวยตนเอง (พระไพศาล วิสาโล, 2552) ในปจจุบันการดํารงชีวิตของมนุษยมีความสลับ
ซบัซอนมากขึน้ ตองอยูในสภาวะขาดแคลนสิง่ดาํรงชวีติ สิง่แวดลอมทีเ่สือ่มโทรม มกีารแขงขนั

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูง เกิดความไมเทาเทียมกันในสังคม สิ่งเหลาน้ีลวนสงกระทบ

ตอสุขภาวะของประชาชนอยางหลีกเล่ียงไมได ปญหาเหลานี้ไมสามารถแกไขไดดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตตองใหทุกคนตระหนัก เห็นความสําคัญ และเปนผูปฏิบัติเพื่อนํา
ไปสูการมีสุขภาวะที่ดีดวยตนเอง 
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 ดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาทุนทางสังคมกับสุขภาวะมีความเช่ือมโยงกัน
เปนอยางยิ่งในเรื่องการสรางเสริมวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งในบทความน้ี จะไดนําเสนอ
เนื้อหาออกเปน 3 สวนคือ สวนแรก กลาวถึงแนวคิดทุนทางสังคม สวนที่สอง กลาวถึง 
แนวคิดสุขภาวะองครวม และสุดทายกลาวถึงการสะสมทุนทางสังคมสูการสรางเสริม
สุขภาวะชุมชน

ทุนทางสังคมในมุมมองของนักวิชาการไทย
 สําหรับนักคิด นักวิชาการ ตลอดจนนักพัฒนาของประเทศไทยแมสวนใหญจะ
ยอมรับวาไดรูจักแนวคิด “ทุนทางสังคม” (Social Capital) จากนักวิชาการตางประเทศ 
แตสวนใหญยนืยนัตรงกันวา “ทนุทางสังคม” มใิชเรือ่งใหมทีเ่พิง่จะเกิดขึน้ในประเทศไทย 
หากแตเปน “คุณคาเดิม” ที่สังคมไทยมีอยู (สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม, 
2545) สังคมไทยมีคุณคาท่ีเปนทุนทางสังคมของตัวเองมานานแลวและมีอยูอยาง
หลากหลายมากมาย เพยีงแตการพฒันาประเทศทีผ่านมาเรามุงพฒันาใหทนัความทนัสมยั
จนหลงลืมคุณคาเดิมที่เรามีอยู ไมไดพัฒนาจากฐานรากเดิมของชุมชน ในทัศนะของ 
อานันท กาญจนพันธ (2545) มองทุนทางสังคมวา มีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมใน
ปจจบุนั ทัง้ในดานการสงเคราะห การเพิม่โอกาส การพทิกัษสทิธิ ทีจ่ะไปสูการเปลีย่นแปลง

ทีด่ขีึน้ การระดมทนุทางสงัคมจะตองมองจากประเดน็พ้ืนฐานหลกั 3 ประการ คอื (1) พืน้ฐาน
ทางความคิดและอุดมการณของสวัสดกิารไทย (2) พืน้ฐานทางความคิดขององคกรเอกชน

อสิระในสังคมไทย และ (3) วธิกีารสนับสนนุองคกรเอกชนอิสระในการปรับเปล่ียนบทบาท
ความสัมพันธที่มีอยูเดิมใหทันกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางสมัยใหม กฎเกณฑความ
สัมพันธทางสังคมในการตอบแทนกัน การใชประโยชนรวมกัน ตางก็เปนรูปแบบของทุน

ทางสังคมซ่ึงจะเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนไดเขาถึงทรัพยากรตามสิทธิของตนอยาง
เทาเทียม ซึ่ง ประเวศ วะสี (2541) ไดอธิบายการกอเกิดทุนทางสังคม คือ การที่คนมารวมกัน 

เอาความดีมารวมกัน เอาความรูมารวมกัน เรียกวาเกิดทุนทางสังคมซ่ึงนําไปสูพลังทาง
สังคมที่จะแกปญหาตางๆไดทุกอยาง
 ขณะเดียวกนั บวัพนัธ พรหมพักพงิ (2546) เหน็วาในการวิเคราะหทนุทางสงัคม
จาํเปนจะตองวเิคราะหควบคูกบัทนุวฒันธรรม และมองวา ทนุทางสังคม คอื ความสัมพนัธ
ทางสังคมในแนวราบและแนวตั้งระหวางบุคคล สถาบันและองคกร ทั้งในรูปแบบปจเจก 
กลุม เครือขาย คานิยม และบรรทัดฐาน ที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตและวิธีการผลิต



วารสารวิถีสังคมมนุษย
Journal of The Way Human Society244

ในครอบครัว ชุมชน เชนเดียวกับ อัมมาร สยามวาลา (2542 อางถึงใน ชูวัส ฤกษศิริสุข, 
2543) ไดมองเร่ืองทุนทางสังคมเปนความสัมพันธของคนในชุมชน ซึ่งทําใหเกิดความไว
วางใจและกลไกท่ีเปนบรรทัดฐานการอยูรวมกัน ทุนทางสังคมเปนส่ิงที่เพิ่มขีดความ
สามารถใหชุมชน หรือลดลงได 

ทุนทางสังคมในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก 
 Douglas North เปนนักคดิทีส่าํคญัคนหน่ึงในกลุมนกัเศรษฐศาสตรสถาบันใหม 
มองวา ตนทนุทีเ่กดิจากการโอนยายทรพัยากรเปนสิง่สาํคญัทีน่าํไปสูการกาํหนดความเจรญิ
เติบโต ตนทุนที่มีความสําคัญอยางหน่ึงคือ ตนทุนสําหรับการแสวงหาขอมูลที่จะนําไปสู
การตัดสินใจของผูกระทําการทางเศรษฐกิจ ซึ่งสถาบัน ที่ดํารงอยูในสังคม มีสวนชวยใน
การลดตนทุนการโอนถายทรัพยากร (Transaction Cost) (บัวพันธ พรหมพักพิง, 2551) 
ตอมาแนวคิดนีไ้ดแพรไปสูการศึกษาทางสังคมศาสตรรวมท้ังการศึกษาทางสังคมวิทยา นกั
คิดหลักกลุมนี้คือ Coleman (1988) มองวาทุนทางสังคมคือตัวเช่ือมประสานการจัด
ระเบียบองคกร โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางของความสัมพันธระหวางบุคคล และมองวา
ทนุทางสังคมมีหนาท่ี 3 ประการ คอื 1) ทนุทางสังคมจะอยูในรูปของความคาดหวัง ภาระ
หนาที่ และความไวเนื้อเชื่อใจตอโครงสราง 2) ทุนทางสังคมทําหนาที่เปนชองทางการ

ไหลเวยีนของขอมลูขาวสาร และ 3) ทนุทางสงัคมในรปูบรรทดัฐานและประสทิธภิาพของ

การบังคับใหเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม 
 สาํหรบั ทศันะนกัรฐัศาสตรทีเ่รารูจกักนัในนามของเดวดิ พทุนัม่ (Putnam, 1993 
อางถึงใน ปนวดี ศรีสุพรรณ, 2547) มองวาทุนทางสังคมประกอบดวย ความไววางใจ 

(Trust) บรรทัดฐาน (Norm) และมีเครือขายระหวางคนในสังคม (Network) โดยการจะ

ประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีความรวมมือมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและมีความไว

วางใจกัน เชนเดียวกับ Hirschman (1984) กลาววาทุนทางสังคมเปนเสมือนทรัพยากร
ทางศีลธรรมที่ใชไมมีวันหมด แตถาไมถูกนํามาใชทุนเหลานี้ก็จะไมมีประโยชนอะไร 
ทุนทางสังคมเกิดจากกิจกรรมทางออม ไดแก ความผูกพัน จารีตประเพณี และความไว
วางใจ ซึง่สิง่เหลาน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามสภาพแวดลอทางสงัคมทีแ่ตกตางกนั ยิง่ใช
ยิง่เพิม่ Nan Lin (2001) อธบิายวาการทีบ่คุคลสามารถเขาถงึทนุทางสงัคมไดนัน้ขึน้อยูกบั

ปจจัย 3 ประการคือ 1) ตําแหนงของปจเจกในโครงสรางที่มีชวงชั้นทางสังคม 2) การเขา
ถึงทุนทางสังคมโดยผานเครือขายทางสังคม และ 3) การไหลเวียนของขอมูลขาวสารคือ
ผูที่ใกลชิดกับแหลงขอมูลจะไดรับประโยชนจากทุนทางสังคมมากกวา 
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 จากการทบทวนแนวคิดทุนทางสงัคมทัง้ทีม่าจากนักวชิาการในประเทศไทย และ
นักวิชาการตะวันตก ผูวิจัยสรุปไดวา ทุนทางสังคมเกิดจากการคนหาศักยภาพหรือสิ่งดีๆ 
ในชุมชนท่ีมอียู โดยทุนทางสังคมมีคณุสมบัตทิีแ่ตกตางจากทุนในมิตทิางดานเศรษฐศาสตร 
คอื เปนทุนท่ีเกดิจากความรวมมอืรวมใจของคนในสงัคม กอใหเกดิความสมัพันธของคนใน
สังคม อยูบนพื้นฐานของความไวใจซึ่งกันและกัน ความเกื้อกูล ชวยเหลือกัน และเกิด

เครอืขายทางสงัคม โดยสิง่เหลานีเ้ปนสิง่ทีช่มุชนมอียูมาอยางยาวนาน และเปนพลงัทางสงัคม

ทีส่าํคญัในการแกไขปญหาตางๆ การท่ีชมุชนมีทนุทางสังคมมาก อาจมิใชตวับงชี ้ถงึความ
อยูดีมีสุขหรือการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนเสมอไป ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบรูณ มปีาไม ดนิ แหลงนํา้ท่ีอดุมสมบรูณ การคงอยูของบญุประเพณทีีด่งีาม หรอืแมแต
การมทีรพัยากรบคุคลทีม่ศีกัยภาพทาํงานเพือ่ชมุชน สิง่ทีม่อียูเหลาน้ีกไ็มไดหมายความวา
คนในชมุชนนัน้จะมคีณุภาพชวีติทีด่ ีการทีจ่ะสงผลใหมสีขุภาวะทีด่ไีดนัน้ ตองขึน้อยูกบัวา
คนในชุมชนไดนําทุนทางสังคมท่ีมีอยูไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร และสามารถเขาถึง
ประโยชนไดมากนอยเพียงไร 

สุขภาวะ ภาวะแหงความสุของครวม
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ 2550 ใหนิยาม สุขภาพในมุมมองใหมวา 
สขุภาวะทีส่มบรูณ ทัง้กาย ใจ สงัคม ปญญา สะทอนถงึความเปนองครวมอยางแทจรงิของ

สุขภาพที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันท้ัง 4 มิติ อันไดแก 
 1.  สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสิ่งแวดลอมดี

2. สขุภาวะทางจิต หมายถงึ จติใจท่ีเปนสขุ ผอนคลาย ไมเครยีด มสีต ิมสีมาธ ิ

 3.  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี ของคนในครอบครัว ใน

ชุมชน ในที่ทํางาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมีสันติภาพ 
 4.  สขุภาวะทางปญญา หมายถงึ ลดละความเหน็แกตวั การแกปญหาอยางมสีติ
 ดารุณี จงอุดมการณ (2549) กลาววา สุขภาวะองครวม มุงเนนการสรางความ
สมดุลระหวางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ปรัชญาความคิด แบบองครวมมีความเช่ือวา

มนุษยมีความสัมพันธกับธรรมชาติอยางใกลชิด และมีศักยภาพในการรักษากายตนเอง

ดวยการสรางดลุยภาพแหงชีวติ การจดัการทางอารมณ กายและจิตใจมนษุยแบบบรูณาการ
โดยถือวามนุษยเปนหน่ึงเดียวกันท้ังบุคคล 
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 สุขภาวะองครวม มีทัศนะวา โรคแตละโรคนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ มีหลายองค
ประกอบเขามาเกีย่วของ และองคประกอบเหลานัน้มไิดมแีคองคประกอบทางกายเทานัน้ 
หากยังมีองคประกอบทางดานจิตใจและความสัมพันธทางสังคมเขามาเก่ียวของดวย เชน 
ความเครียด การอยูในสภาพแวดลอมท่ีเสือ่มโทรม เปนตน นพ.เฮอเบริต เบนสนั แหงคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดตั้งขอสังเกตวา “ความเจ็บปวยของผูที่ไปหาหมอ
รอยละ 60-90 เปนเร่ืองกาย-ใจ และเก่ียวของกับความเครียด” (ทวีทอง หงษววิฒัน, 2535) 
เชนเดียวกับ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2545) มองวา สุขภาพหมายถึงการปลอดโรค 

ไมไดเนนเฉพาะมติทิางกายเทาน้ัน สขุภาพทีแ่ทจริงเกดิจากสภาวะทัง้ทางกาย ใจ และสงัคม 
คือรางกายแข็งแรง ระบบตางๆ ในรางกายทํางานไดดี ใจเปนสุข แชมชื่น การคิดเชิงบวก 
สวนความสัมพนัธกบัผูอืน่กเ็ปนไปอยางราบร่ืน กลมเกลียวกัน ซึง่ โกมาตร จงึเสถียรทรัพย 
ยังไดเสนอแนวทางการรักษาสุขภาวะแบบองครวมในแตละดานไวดังนี้
 1.  ดานกาย ไดแก การฟนฟูและรักษารางกายทั้งระบบ โดยอาศัยยา 
กระบวนการบําบัดทางกาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาทิ การกิน การนอน 
การพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพกายท่ีดี และการทํางานไมหักโหม
เกินไป
 2.  ดานจิต ไดแก การผอนคลายความวิตกกังวล ทําใหเกิดความสงบ แชมชื่น 
ผองใส มีเมตตา และกําลังใจ ไมทอแทสิ้นหวัง

 3.  ดานปญญา ไดแก การเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับโรคและชีวิต เพื่อ
ละวางความติดยึด และเขาใจและปรับตัวไดในสิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

 4.  ดานสังคม ไดแก การอยูรวมกันกับผูอื่นอยางมีความสุข มีครอบครัว 

ญาติมิตร หรือชุมชนที่พรอมเปนกําลังใจใหความชวยเหลือ มีความเอ้ืออาทรตอกัน

  เชนเดียวกับ เสาวภา พรสิริพงษ (2550) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการดูแล
สขุภาพแบบองครวมสําหรับผูปวยเบาหวานโดยชุมชน พบวา การใชยทุธศาสตรการเปล่ียน
กระบวนทัศนเร่ืองสุขภาพโดยมองสุขภาพแบบองครวมทั้ง 4 มิติ คือ พัฒนาดานกายดวย

การใหความรู การดูแลตนเองของผูปวย ดานจิตใจ ใหผูปวยรูสกึมีคณุคา มคีวามภาคภูมใิจ 

การใหคุณคากับองคความรูทองถ่ินในการดูแลสุขภาพ และการสรางเครือขายสุขภาพ
ชุมชนทํางานเชิงรุกในเรื่องการเฝาระวัง การปองกัน และควบคุมโรคเบาหวานในพ้ืนที่ได 
ทาํใหมผีูปวยเบาหวานมีกาํลงัใจ และลดจํานวนของผูปวยในชุมชน เอือ้มพร ทองกระจาย 
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(2545) มองวา การสรางเสริมสุขภาวะ เปนกระบวนการเพ่ิมความสามารถ หรือศักยภาพ
ของบุคคลในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาวะของตนเองไดดีขึ้น การสรางเสริม 

สขุภาวะ ม ี3 กลยทุธ คอื การช้ีนาํ การเพ่ิมความสามารถและการไกลเกล่ียประสานประโยชน
ระหวางกลุมตางๆ สอดคลองกับ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2541) กลาววา การสราง
เสริมสุขภาวะ คือ กระบวนการสงเสริมใหประชาชนเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุม และ
พัฒนาสุขภาวะของตนเอง
  กนกวรรณ จันทรแดง (2542) ใหแนวคิดการเสริมสรางสุขภาวะวาเปนทั้ง
ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคลใหเปนพฤติกรรมที่ปลอดภัย 
ไมตองตกอยูในสภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยไขเจ็บ นอกจากนี้การเสริมสรางสุขภาวะยัง
มีบทบาทท่ีมุงยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิตของบุคคลและสังคมโดยสวนรวม 
ซึง่เปนการหวงัผลในระยะยาวเพือ่เปนหลกัประกนัวาประชาชนจะสามารถกาวไปถงึสภาวะ
ที่เรียกวาการมีคุณภาพชีวิตที่แทจริง สวน รุจินาถ อรรถศิษฐ (2541) มองวา การสราง
เสริมสขุภาวะ (Conception of Health Promotion) คอื กระบวนการเพ่ิมความสามารถ
ใหกับประชาชนในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเอง ซึ่งจะนําไปสูผลตอสุขภาวะท่ี
สมบูรณทางกาย ทางจิตใจและทางสังคม 
  โดยสรุปแลว ผูวิจัยมองวา คําวาสุขภาพ ไมไดหมายถึงการเจ็บปวยเพียง
รางกายเทานั้น แตหมายถึงความเปนองครวมของชีวิตมนุษยที่สอดคลองกับบริบทสังคม
และสัมพันธกับธรรมชาติอยางใกลชิด ซึ่งไมสามารถแยกออกเปนสวนๆ ได และใหความ
สําคัญตอพฤติกรรมหรือการกระทําที่มีความเกื้อกูลและเกี่ยวของกับสุขภาวะทุกๆดาน

อยางเช่ือมโยงกัน ซึง่พฤติกรรมและการกระทําของปจเจกยอมสงผลตอครวัเรอืนและชุมชน

ดวยเชนกัน ซึ่งในประเทศไทยชวง 10 ปที่ผานมาไดเกิดกระแสของสังคมในการผลักดัน

การสรางสุขภาพองครวมใหเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ ซึ่งหลายภาคสวนท้ังภาครัฐและภาคประชาชนไดรวมกันขับเคล่ือน
แนวคิดสุขภาพองครวมไปสูการปฏิบัติจริง จึงจําเปนตองสรางกระบวนการเรียนรูใหกับ

ทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหเกิดการสรางเสริมสุขภาวะในชุมชนน้ัน โดยเกิดจากชุมชน

และคนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นถงึความสําคญั และมีการประสานในการทํางาน
รวมกนั จงึจะนาํไปสูการสรางเสรมิสขุภาวะทีด่ใีนชมุชนไดอยางมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื
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 จากการเปล่ียนแปลงของสังคมทีเ่กดิขึน้ทําใหสงผลตอการเพ่ิมขึน้หรอืลดลงของ
ทนุทางสงัคมเปนอยางมาก คนในชมุชนหรอืสงัคม ไมสามารถทีจ่ะดงึเอาทนุทางสงัคมทีม่ี
อยูมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งตอตนเองและสวนรวม อาจยุทธ 
เนติธนากุล และโยธิน แสวงดี (2547) ไดเสนอฐานคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 2 ประการ 
คอื ประการแรก “ทนุ” เกิดข้ึนจากการสะสมทัง้ในระดบัทีล่กึซึง้ และกวางขวาง เพือ่สราง
สัมพันธภาพท่ีดีอยางสม่ําเสมอ โดยใชกิจกรรมตางๆเปนเคร่ืองมือในการสรางทุน ทําให
เกิดการสะสมทุนทางสังคมน้ันๆ อันไดแก วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ การชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เครือขายทางสังคม กลุมองคกรในชุมชน และผูนําชุมชน ซึ่งเปนทุนเดิมที่มีอยู
ในชุมชน เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการสรางเสริมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ อันประกอบดวย 
กาย ใจ สังคม และปญญา เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงตางๆ ที่สงผลตอ
ตนเอง รวมท้ังเปนการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมในชุมชน เกดิการพัฒนาศักยภาพตนเอง
และคนในชุมชนใหสามารถดําเนนิการเก่ียวกับการสรางเสรมิสุขภาวะชุมชนได ประการท่ี
สอง เมือ่มกีารสะสมทุน สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและความขัดแยงทีเ่กดิขึน้ในสังคม
ได ซึง่ในแตละชุมชนตางมีการสะสมทุนทางสังคมในรูปแบบตางๆนํามาใชประโยชนในการ
สรางเสริมสุขภาวะชุมชน 

พริิยะ ผลพริฬุห (2550) ศกึษาเรือ่งความสุขจากทนุทางสังคม พบวา ความรูสกึ

ไวเนือ้เช่ือใจกนัและความรูสกึปลอดภยัในทรพัยสนิสงผลโดยตรงตอการเพิม่ขึน้ของความสขุ
ของบคุคลนัน้ๆ ภาครฐัมสีวนความสาํคญัในการสรางทนุทางสงัคมในมติติางๆ ไมวาจะเปน
ระดับบุคคล (Individual) ระดับครอบครัว (Family) และระดับชุมชน (Commodity) 

เพื่อใหบุคคลในชุมชนมีความรูสึกท่ีดีจากทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับ ภัทรพร 
ศรพีรหม (2552) ศกึษาเรือ่งความอยูดมีสีขุและสนิทรพัยทนุในชมุชนชนบท พบวา ครวัเรอืน

และชมุชนมกีารสะสมและแปลงทนุในการดาํรงชวีติ ซึง่ถูกนาํมาใชประโยชนเพือ่ใหบรรลุ
ในส่ิงที่ตองการทั้งความอยูดีมีสุขทางภาวะวิสัยและความอยูดีมีสุขทางอัตวิสัย ทรัพยากร
ถกูนาํมาใชเปนจาํนวนมาก สงผลใหทนุทรพัยากรลดลงอยางชัดเจน ผลตามมาคือครัวเรือน
ใหความสําคัญกับทุนมนุษยในเร่ืองการหาเลี้ยงชีพ สวนการอพยพยายถิ่นของสมาชิกใน

ครัวเรือน ดานหนึ่งยังเปนการบริโภคและการเงิน และอีกดานหนึ่งเปนการไหลออกของ
แรงงานในครัวเรือน สงผลทําใหทุนมนุษยในชุมชนชนบทออนแอ อยางไรก็ตามทุนทาง
สังคมเปนตัวเชื่อมประสานกับทุนตัวอื่นๆใหดําเนินการตอไปได 
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 นภาภรณ หะวานนท และพิสมัย รัตนโรจนสกุล (2548) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง 
การสรางเสริมทุนทางสังคมเพื่อชุมชนเขมแข็ง พบวา ความเขมแข็งของชุมชนเกิดขึ้นจาก
ฐานของทุนธรรมชาติทีม่คีวามแตกตางกันในเชิงพืน้ท่ี ทาํใหแตละพ้ืนทีม่กีารดํารงชีพและ
การประกอบอาชีพแตกตางกัน ซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําใหชุมชนมีการสรางข้ึนตามยุคตามสมัย 

ไดแก ความสัมพนัธทางสังคมในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน การปรับตวั
ไปสูระบบเศรษฐกิจเพื่อการคาเริ่มมีลักษณะเปนทางการมากขึ้น โครงสรางความสัมพันธ
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการจัดตั้งองคกรข้ึนมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนความ
สัมพันธ ไมไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของความสัมพันธมากนัก คนในชุมชน
ยังนําทุนทางสังคมเดิมท่ีมีอยูมาเปนพื้นฐานในการสรางระบบความสัมพันธในระบบ
เศรษฐกิจ เพ่ือการคา เห็นไดชัดเจนจากการที่คนในชุมชนยังคงมีความรวมมือรวมใจ 
รวมกันวางกติกา และแบงปนผลอยางเปนธรรม ผจญ ใจกลา (2549) ไดดาํเนินการศึกษาเร่ือง 

ทุนทางสังคมในการจัดการสุขภาพของชุมชน พบวาองคประกอบที่ชวยเสริมสรางใหเกิด
ทนุทางสงัคมในชมุชน คอืในชมุชนมกีารดาํเนนิกิจกรรมตางๆในชมุชนเปนจํานวนมาก เชน 
กิจกรรมของกลุมสมาชิกองคกรตางๆ การจัดกิจกรรมตามความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม
ของคนในชมุชน ซึง่การจดักิจกรรมดงักลาวชวยสงเสรมิใหชมุชนเกดิการเรยีนรู กอใหเกดิ
การเสริมสรางคุณธรรม เกิดการสรางเครือขายความสัมพันธทีดีทั้งภายในและนอกชุมชน 

ในขณะท่ี นติย ทศันยิม และคณะ (2545) ศกึษาเร่ืองมิตสิขุภาพในมุมมองปราชญชาวบาน
อสีาน พบวา ในมมุมองของปราชญชาวบาน สขุภาพประกอบดวยหลายมติ ิ(Dimension) 
ไดแก ไมเจ็บปวยทางรางกาย ดานจิตใจที่รูจักพอ ไมเครียด ดานสังคม คือ คนในสังคม

พึ่งพาอาศัยกัน มีครอบครัวอบอุน มีสิ่งแวดลอมดี และดานปญญา เปนการนําความรู

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตได ซึ่งปจจัยที่จะนําไปสูการพัฒนา
สขุภาวะที่ดีมีสวนเกี่ยวของกับทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนดวย 

สาํนกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(2549) ไดแบงองคประกอบ
หลักของทุนทางสังคมประกอบไปดวย ทุนมนุษย ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม ทุนที่

เปนสถาบัน และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทและเช่ือมโยงใหเกิดทุนทางสังคม 

ดังนี้
 1)  ทุนมนุษย มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือน การสงเสริมดานสุขภาวะใน
ชมุชนทุกมติ ิทัง้ดานกาย ทีมุ่งเนนใหคนมีรางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ดานจติใจ 
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การปลอยวาง ไมมีความเครียด ดานสังคม การมีสวนรวมตอกิจกรรมในชุมชน มีความรัก
ความสามัคคี ไมสรางความขัดแยงใหกับคนในชุมชน อันกอใหเกิดการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข และดานสุดทาย ดานปญญา สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการ
ตดัสนิใจและแกไขปญหาได พรอมทัง้สามารถปรบัตัวใหทนัตอสถานการณการเปล่ียนแปลง
ของโลกในปจจุบัน
 2)  ทนุทางปญญาและวฒันธรรม เปนวถิชีวีติทีส่บืทอดกนัมายาวนาน และเปน
ที่ยอมรับในสังคม ซึ่งในแตละพื้นท่ีก็มีแตกตางกันไป ทุนทางปญญา เปนการนําเอาความ
รูทีม่อียูของแตละทองถิน่ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถชีีวติ และสรางสมดุลในการอยู
รวมกันของคนและธรรมชาติ สําหรับทุนทางวัฒนธรรม บัวพันธ พรหมพักพิง (2546) ได
อธิบายวา วัฒนธรรมถูกถายทอดออกมาในรูปของความเช่ือ สิ่งที่ปฏิบัติตอๆกันมา เกิด
จากความศรัทธาจารีตประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพสังคมที่มีการเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน เปนส่ิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน สรางความรวมมือและการใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหคนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3)  ทนุทีเ่ปนสถาบนั มบีทบาทในการสนบัสนนุและผลกัดนัใหเกดิการรวมพลงั
ของคนในสังคม ทําใหอยูรวมกันอยางสงบสุข โดยมีสถาบันหลัก คือ 
  3.1) สถาบันครอบครัว เปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีสรางความสัมพันธระหวาง

คนในครอบครัว เกดิจากการดูแลเอาใจใส หลอหลอม บมเพาะ ปลกูฝงคุณธรรม จรยิธรรม 
ใหกับบุคคลในครอบครัว ใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งความคิดความเชื่อ
ตางๆ เหลานี้ที่จะติดตัวคนไปจนเติบใหญ ฝงแนนเปนจิตสํานึกสารธารณะทําประโยชน

เพื่อสวนรวม กอใหเกิดทุนมนุษยที่พรอมจะแสดงพลังเปนทุนทางสังคมตอไป 

  3.2) สถาบนัศาสนา เปนทีย่ดึเหนีย่วจติใจของคนในสังคม กลอมเกลาจิตใจ
ใหคนตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดี คิดอยางรอบครอบ มีสติอยูเสมอ และยังชวยเชื่อมโยงให
คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สราง
สัมพันธภาพที่ดีตอกันของคนในชุมชน นําไปสูการเสริมสรางใหเกิดการอยูรวมกันอยาง

สงบสุข

  3.3) สถาบันการศึกษา เปนแหลงสรางองคความรูควบคูกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแกคนในสังคม รวมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคคลใหพัฒนาความคิด เปน
คนดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ใหสามารถดาํเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองไดในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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 4)  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ดิน นํ้า ปาไม ซึ่งเปนแหลงอาหาร และ
สิ่งที่เอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
  อาทติย บดุดาดวง (2555) ไดสะทอนใหเหน็วา การพฒันาหรอืเพิม่ทนุทาง
สังคมถือวาเปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนของทุนทางสังคมท่ีมีอยูใน
ชุมชน โดยมีปจจัยในการพัฒนาทุนทางสังคม ดังนี้
  1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวอยางเปนองครวม เพราะ
ครอบครวัเปนแหลงทนุทางสงัคมทีส่าํคญั และสรางไดงายในระดบัสงัคม โดยเร่ิมจากการ
สรางความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ การอยูรวมกับบุคลอ่ืนในสังคม มีความเมตตา 
ออนโยน รูจกัใหอภยั การไมเอาเปรยีบผูอืน่ การถายทอดความรูดานภูมปิญญาไปสูคนอกี
รุนหนึ่งที่เปนลูกหลานเพื่อสืบทอด และรักษาความรูนั้นไว
  2.  การพัฒนาคนใหมศีกัยภาพ มุงเสริมสรางสุขภาวะ เลิกพฤติกรรมเส่ียง
และสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง สรางจิตสํานึกสาธารณะ สงเสริมใหคนมีบทบาท
ในการมีสวนรวมทําคุณประโยชนแกสังคม หากคนมีจิตใจดี มีเมตตาตอกันก็จะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม
  3. การพัฒนาตอยอดองคความรู การจัดการความรูภูมิปญญาในชุมชน
ใหเปนระบบโดยชุมชนเปนเจาของ มีการแลกเปลี่ยนองคความรู และตอยอดองคความรู
เดมิทีม่อียู คาํนงึถงึความสอดคลองกบัวถิชีวีติและศกัยภาพของทองถ่ิน ควรมกีารเชือ่มโยง
ความรูเหลานี้เขาไปสูหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาดวย
  4.  สรางสาํนกึรวมความเปนชุมชนเดยีวกนั โดยใชจารตีประเพณทีีป่ฏิบตัิ

กันมาของชุมชน เปนจุดเช่ือมโยงความผูกพันของคนในชุมชน เพราะทุนทางสังคมมิได

เสือ่มคาจากการใช แตเส่ือมคาจากการท่ีไมไดนํามาใช เชน ประเพณีหากไมไดนาํมาปฏิบตัิ

เปนประจํา ประเพณีนั้นก็จะถูกลบเลือนไปจากความทรงจํา ดังนั้นควรท่ีจะมีการร้ือฟน 
อนุรักษ และนํามายึดปฏิบัติเชนเดิม เพื่อคงความเปนชุมชนนั้นไว
  5.  สรางเครอืขายในชมุชนและนอกชมุชน ทาํกจิกรรมรวม เกดิความรวมมอื 

และเกิดการแลกเปล่ียนองคความรูซึ่งกันและกัน อีกท้ังทําใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่ได

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อตอยอดองคความรูเดิมที่มีอยู นอกจากนี้องคความรูที่ได
ควรมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูสิ่งเหลาน้ีดวย
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 จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิธีการสะสมทุนทางสังคมมาใชในการสราง
เสรมิสขุภาวะชมุชน โดยทาํการสรุปภาพรวมทุนทางสงัคมท่ีมอียูในชุมชน และวธิกีารสะสม
ทุนทางสังคมมาใชในการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน ตามตารางที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 วิธีการสะสมทุนทางสังคมมาใชในการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน

ทุนทางสังคม วิธีการสะสมทุนทางสังคม กลยุทธการสรางเสริม

สุขภาวะชุมชน

1. ความสัมพนัธของคนใน

ชุมชน

1. กิจกรรมสรางความสัมพันธ เชน การเย่ียมผูสูง

อายุ การเลนกีฬา กิจกรรมพัฒนาหมูบาน

2. กระตุนผานกติกาทางสังคม โดย การสราง

ขอตกลงในการปฏิบัติรวมกันของคนในชุมชน

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

2. วฒันธรรมประเพณแีละ
ความเชื่อ

1. สรางตวัแบบวฒันธรรมทีด่ ีผานการจดักจิกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

2. การขัดเกลาผานกลไกจารีตประเพณี และความ

ความเชื่อ

3. สรางการมสีวนรวม เปดโอกาสใหคนรุนใหมและ

คนรุนเกาไดทํางานรวมกัน

การเปล่ียนแปลงสังคม

และส่ิงแวดลอม

3. เครือขายทางสังคม การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู

-  สรางพื้นที่เรียนรู
-  สรางกิจกรรมเรียนรู
-  สรางโอกาสใหคนในชุมชนไดพัฒนาศักยภาพ 

เชน การศกึษาดงูาน เขารวมอบรมความรูดานตางๆ 

-  สรางเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู เชน ประชมุหมูบาน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพใน
ระดับบุคคลและชุมชน

4. กลุมองคกรในชุมชน 1. สรางพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู มีกิจกรรอยาง

ตอเนื่อง ประชุมทบทวนการทํางานรวมกัน
2. การทํากิจกรรมรวมกัน

การพัฒนาศักยภาพใน

ระดับบุคคลและชุมชน

5. ผูนําชุมชน 1. ปรบัวธิคีดิ ลดพฤติกรรมเส่ียง การประชาสัมพนัธ

ขอมูลขาวสาร 

2. เปนตนแบบ/ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
3. เปนผูนําในการขับเคลื่อนกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพใน

ระดับบุคคลและชุมชน

(ประมวลจากการศึกษา)
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 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา วิธีการสะสมทุนทางสังคมของชุมชน จะออกมา
ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ที่เนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในแตละกิจกรรมได
สรางเสริมกระบวนการเรียนรู สรางความตระหนักใหคนในชุมชนไดเห็นคุณคาและสราง
ความภาคภมูใิจในความเปนตวัตนทีเ่ปนอยู ซึง่แสดงออกมาในรปูแบบกจิกรรมสามารถสือ่
ใหคนในชมุชนไดเขาใจงายทีส่ดุ และกจิกรรมเหลานีไ้ดถกูปฏบิตัใิหเกดิรปูธรรมอยางชดัเจน 
ประสบผลสําเร็จ และกอใหเกิดการสรางเสริมสขุภาวะไดจรงิ ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษา
เรื่อง กระบวนการสรางเสริมทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน ของ นราธิป แกวทอง 
(2550) พบวา การเขารวมกิจกรรม และกระตุนผานกติกาของการใชกลไกทางจารีต
ประเพณี กลไกสังคม และกลไกสมัย รวมทั้งเนนการมีสวนรวมของชุมชนตอการพัฒนา
ทองถิ่น สิ่งเหลานี้เปนวิธีการนําทุนทางสังคมมาใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
เชนเดยีวกบั ผจญ ใจกลา (2549) มองวา สิง่ทีน่าํมาซึง่สขุภาวะทีด่ขีองคนในชมุชน คอื ใน

ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมตางๆเปนจํานวนมาก ซึ่งจะชวยสงเสริมใหชุมชนเกิดการเรียนรู 
กอใหเกิดการเสริมสรางคุณธรรม เกิดการสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน และมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ บัวพันธ พรหมพักพิง 
(2546) ทีก่ลาวถงึการขยายตวัของทนุทางสงัคมในชนบทอสีานวา การเขามาของระบบรฐั
และตลาดเปนการขยายตัวของเครอืขายในแนวต้ัง และการทีค่นในชนบทยังคงดาํรงความ

เปนชุมชนไวอยูโดยมีทุนทางสังคมเครือขายแนวราบในการผลิตซํ้า จากการมีสถาบัน
วัฒนธรรม 3 สถาบัน คือ การมีประเพณีความเช่ือเรื่องผี และวิธีการปฏิบัติตามพระพุทธ
ศาสนา กอใหเกิดการผนึกรวมของวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมใหคงอยู 

สรุป
ทุนทางสังคม สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในสังคม (Social Relations) ทั้ง

ในระดับปจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน สามารถสะสม นํามาผลิตซํ้าขึ้นมาใน
แบบใหม เพื่อระดมทุน ทรัพยากร ความรู หรือศักยภาพในการพัฒนา ตลอดจนความ
สามารถในการปรับตัวเพื่อแกปญหาของชุมชน บนพื้นฐานของการอาศัยความรวมมือ 

การรูจัก ความไววางใจและพันธะผูกพันระหวางกัน มีกิจกรรมรวมกันและมีระบบคุณคาที่
ยดึถอืรวมกนัอยางเขมขน ซึง่ทนุทางสงัคมเปนพลงัทางสงัคมในการประสานความรวมมอื
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โดยใชความสัมพันธทางสังคม ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาและเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง 
การสะสมทุนทางสังคมมาใชในการสรางเสริมสุขภาวะชุมชนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เปนการใชทุนเดิมที่มีอยูในชุมชนมาเปนฐาน ในการสรางเสริมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ 

อนัประกอบดวย กาย ใจ สงัคม และปญญา เพ่ือใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมเส่ียงตางๆ

ที่สงผลตอตนเอง รวมท้ังเปนการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ในชุมชน และพัฒนา
ศักยภาพตนเองและคนในชุมชนใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาวะ
ชุมชนได ทั้งนี้จะเห็นไดวาวิธีการสะสมทุนทางสังคมถูกนํามาประยุกตใชในรูปแบบของ
กจิกรรมตางๆทีใ่หคนในชมุชนไดเขามามสีวนรวม และกจิกรรมเหลานีเ้ปรยีบเสมอืนพืน้ที่
สาธารณะที่ใหคนในชุมชนไดพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันของคนในชุมชนอีกดวย
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