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สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค 
เรื่อง การเสริมสรางทุนทางสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
 

 
 

 1  ภาพรวมการระดมความคิดเห็น 
1.1 ผู เขารวมประชุมกลุมทุนทางสังคม  มีภาคละประมาณ  60 - 80 คน  

ประกอบดวย ภาคประชาชน/ปราชญชาวบาน/เครือขายชุมชน  59 คน ภาครัฐ 105 คน  ภาคธุรกิจ
เอกชน/มูลนิธิ/องคกรพัฒนาเอกชน 17 คน  การเมือง/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/องคกรอิสระ 42 คน  
และสถาบันการศึกษา 15 คน คิดเปนสัดสวนภาคประชาชน รอยละ 25  ภาครัฐ รอยละ 44.1  
ภาคเอกชน รอยละ 7 ภาคการเมือง/การปกครองสวนทองถิ่นและสถาบันการศึกษา คิดเปนรอยละ 
17.6 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ 

1.2 บรรยากาศการประชุม  ผูเขารวมประชุมทุกภาคไดแลกเปลี่ยนประสบการณและ
รวมแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและหลากหลายประเด็นที่เกี ่ยวของกับดานสังคม  
ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม  พรอมทั้ง
นําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนสามารถนํามาปรับใหเน้ือหาสาระมีความชัดเจนมากขึ้นและเสนอ
ประเด็นที่มีความสําคัญเปนจุดเนนของแตละภาคเพื่อนํามาสะทอนไวในยุทธศาสตร 

1.3 รูปแบบวิธีการดําเนินการประชุม  ผูเขารวมประชุมกลุมทุนทางสังคมในแตละภาค
มีจํานวนคอนขางมาก   และเรื่องทุนทางสังคมอยูในความสนใจของทุกภาค  การประชุมระดมความคิดเห็น
ในกลุมทุนทางสังคม จึงไดจัดรูปแบบการประชุม ดังน้ี 

(1) จัดแบงผูเขารวมประชุมออกเปน 2 – 3 กลุมๆ ละประมาณ 20-30 คน  

(2) ฉายวีดิทัศน เรื่อง “ทุนทางสังคม...พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับทุนทางสังคม กอนจะนําเขาสูประเด็นสําคัญของการประชุม  

(3) ผูบริหาร สศช. ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุมกลุมทุนทางสังคมและ
ประเด็นในการระดมความคิดเห็น โดยการประชุมเปนการสรางความรูความเขาใจและความตระหนักใน
เรื่องทุนทางสังคม และตองการระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางมาตรการเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อ
นําไปปรับปรุงยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคม สวนประเด็นหารือ มี 2 ประเด็นหลัก คือ 
ความเห็นและขอเสนอแนะตอการเสริมสรางทุนทางสังคม ซ่ึงพิจารณาจากยุทธศาสตรการเสริมสราง
ทุนทางสังคมและบทบาทของภาคีการพัฒนาที่ สศช. ไดยกรางเบื้องตน รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ตามที่ที่
ประชุมเห็นสมควร 
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(4) กลุมยอยคัดเลือกประธานกลุม ทําหนาที่การดําเนินการประชุมและกระตุนให
ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งคัดเลือกผูชวยเลขานุการกลุมยอย ทําหนาที่จดบันทึก
ประเด็นการประชุม และมีเจาหนาที่ของ สศช. เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่จดประเด็นการประชุมกลุม
ยอย รวบรวมประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมจัดทําสรุปผลการประชุมของกลุมทุนทาง
สังคม โดยใชเวลาในการระดมความเห็นในกลุมยอยประมาณ 3 ชั่วโมง  

(5) ในชวงสุดทายของการประชุม ตัวแทนของกลุมยอยไดนําเสนอผลการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุมพรอมทั้งคัดเลือกตัวแทนที่จะนําเสนอผลการประชุมของกลุม
ทุนทางสังคมตอที่ประชุมใหญ  

 2  ความเห็นจากการระดมความคิดเห็นกลุมทุนทางสังคม 

2.1 ความเห็นในภาพรวมการเสริมสรางทุนทางสังคม ที่ประชุมกลุมทุนทาง
สังคมมีความเห็นรวมกัน ดังน้ี 

(1) ทุนทางสังคมเปนเรื่องสําคัญ มีบทบาทหลักในการพัฒนาสูความอยูดีมีสุขของ
คนไทย และเปนแกนเชื่อมโยงระหวางทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

(2) การดําเนินงานในระยะตอไป คือ การทําใหยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทาง
สังคมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยมีประเด็นที่ตองการความชัดเจนและเกิดเปนรูปธรรมได ดังน้ี  

    (2.1) การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  ควรกําหนดวิธีการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหเปนแนวทางที่ภาคีการพัฒนาสามารถยึดเปนหลักในการดําเนินงาน และมี
กลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนโดยตองใหประชาชนมีสวนรวมคิดและรวมทําอยางกวางขวางใหมากที่สุด 

    (2.2) ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 และแผนบริหาร
ราชการแผนดินที่ตองชี้ใหเห็นชัดเจนในประเด็นหลักๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางสอดคลอง
และมุงไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 ขอคิดเห็นตอยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมและบทบาทภาคี
ตางๆ มีดังน้ี 

(1) ในภาพรวมที่ประชุมเห็นดวยกับกรอบแนวคิดทุนทางสังคม  ที่มุงเพ่ิม
ทุนทางสังคมและพิจารณาบทบาทของทุกภาคสวนทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  ดังน้ี 

(1.1) ครอบครัว  ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ในครอบครัวใหมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญากอนเขาสูวัยเรียน และสราง
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอพัฒนาการของเด็กตามวัย  มีสวนรวมในการทะนุบํารุงศาสนาใหยั่งยืน  
ครอบครัวอบอุนและมีสมาชิกตางวัยอาศัยรวมกันจะชวยสรางเสริมใหเด็กสนใจใฝรูเร่ืองหลักคําสอนและศีลธรรม 
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    (1.2) ชุมชน   มีบทบาทในการพัฒนาทุนทางสังคม โดยการสรางความมั่นคง
ในชีวิตใหกับคนในชุมชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสหรือผูที่ประสบปญหาตางๆ  สรางชุมชนใหเปนแหลง
เรียนรู โดยใชทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน เชน ปราชญ ผูรูหรือผูสูงอายุถายทอดความรู ภูมิปญญา
ใหกับคนในชุมชน และมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันในชุมชน 

    (1.3) ระดับประเทศ  มีบทบาทเชื่อมโยงความสัมพันธในทุกมิติทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการพัฒนาคนใหมีศักยภาพพรอมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ   
สรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคมเปนทุนทางสังคม  สามารถดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม  
เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสมานฉันท รวมทั้งอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและรักษาองคความรูใหคงอยู 
นําไปสูการรักษาความเปนไทย และการใชนําไปประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 (2) ที่ประชุมเห็นดวยกับประเด็นยุทธศาสตรรวมทั้งรายละเอียดการ
เสริมสรางทุนทางสังคม ทั้ง 5 ยุทธศาสตร และบทบาทภาคี ดังน้ี 

  (2.1) การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน  โดยการพัฒนาจิตใจ 
คุณธรรม จริยธรรม ที่มุงเสริมสรางปฏิสัมพันธของคนตางวัยในครอบครัว  กระตุนใหคนทุกวัยมีสวน
รวมในกิจกรรมเพื่อสวนรวมในทุกระดับ สรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเหมาะ
พอควร  การใฝหาความรู สรางนิสัยรักการอานและใฝรูตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิต บมเพาะความ
ประพฤติอันดีงามใหกับเด็กและเยาวชนผานทางระบบการศึกษา  เพ่ิมทักษะความรูความสามารถทั้ง
ระดับพ้ืนฐานและระดับวิชาชีพเฉพาะ  รวมทั้งสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัยที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น  ดานสุขภาพอนามัย  สงเสริมการพัฒนาคนใหมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามชวงวัย ทั้งดานสติปญญา อารมณ จิตใจ  และเสริมสรางคนไทยแข็งแรง ใหลด ละ เลิก พฤติกรรม
สุมเสี่ยงตอสุขภาพ ควบคูกับการสงเสริมใหดูแลสุขภาพของตนเอง  

  (2.2) การสงเสริมบทบาทของสถาบันหลักในการสรางความสามัคคี
และความสมานฉันทของคนในชาติ  โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคม รวมถึง 
ครอบครัว ชุมชน เครือขายชุมชน ภาคธุรกิจ และประชาสังคม  เพ่ิมบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูรวมกันและการพัฒนาจิตใจของคนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม  สงเสริมกระบวนการเรียนรู  การประยุกตใชปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง สรางความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน และในกระบวนการทํางาน  รวมทั้งนอมนําหลักการ “รู รัก สามัคคี”  
มาใชในการดําเนินชีวิตและสรางการมีสวนรวมที่นําไปสูความสมานฉันท  

  (2.3) การรักษา ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย สงเสริมใหปราชญและ
ผูรูถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุนใหม และเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีบทบาทในการสั่งสอน 
นําความรูมาทําประโยชนเพ่ือสังคม  พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย  สรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมเยาวชนและศิลปนรุนใหม  
รวมทั้ง ฟนฟู  บูรณะ  และพัฒนาแหลงวัฒนธรรมตางๆ  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลักและ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ  เอกชนและประชาชน รักษา ฟนฟูคุณคา
ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทยอยางเปนระบบ 
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  (2.4) การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา  จัดการองคความรู
ในระดับชุมชนที่ทําใหเกิดระบบความรูที่ชุมชนเปนเจาของ และการนําภูมิปญญามาผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม  ผลักดันใหมีการจดลิขสิทธิ์ที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาองคความรูที่หลากหลายและตอเน่ือง  โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่
สอดคลองกับแตละพ้ืนที่  พัฒนาและตอยอดภูมิปญญาและความเปนไทยที่สอดคลองกับความตองการ
สินคาและบริการที่มีศักยภาพ  สนับสนุนการจัดการองคความรูใหม และนําไปสูการสรางนวัตกรรม
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ  

  (2.5) สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเพิ่มทุนทางสังคม เสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรใหมีวินัย รับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกัน เสริมสราง
ระบบสุขภาพที่เนนความรวมมือระหวางปจเจกและชุมชน และสรางมาตรการจูงใจที่เปดโอกาสใหคน/
ธุรกิจเอกชนสามารถมีสวนรวมในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม  

  (2.6) การเพิ่มบทบาทภาคีเพื่อเสริมสรางทุนทางสังคม 

 ภาคประชาชน  รวมพัฒนาคนในชุมชนให มีคุณภาพ  
สงเสริมใหการรวมกลุมเขมแข็ง  รวมเสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน เปนสถาบันทาง
สังคมที่มีบทบาทหลักในการเพิ่มทุนทางสังคมในชุมชน  สนับสนุนการจัดการองคความรูในชุมชนให
เปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการรักษาวัฒนธรรมพื้นบานและบูรณะโบราณสถาน 

 ภาคราชการ ปรับระบบและวิธีการทํางาน  โดยบูรณาการ
การทํางานทั้งแนวดิ่งและแนบราบ เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สรางความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่ รวมทั้งกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมใหกับประชาชน เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐทุกระดับ  

 ภาคธุรกิจเอกชน  ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรง สราง
ความไวเน้ือเชื่อใจจัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร มีการแขงขันที่เปนธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบ 
คํานึงถึงการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคม  รวมจัดกิจกรรม
สรางสรรค  เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 สื่อ มีบทบาทในการสรางสรรคสังคม  ดวยการสรางกระแส
เชิงบวก โดยการใชสื่อทุกรูปแบบอยางสรางสรรคใหมีบทบาทตอการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและ
จริยธรรม สรางคานิยม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยแกเด็ก 
เยาวชนและสังคมไทย รวมทั้งสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน ตลอดจนเปน
แกนในการรับฟงความคิดเห็นและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

(3)  ที่ประชุมไดเสนอประเด็นเพิ่มเติมในแตละยุทธศาสตรการเสริมสราง
ทุนทางสังคม เพ่ือใหมีความสมบูรณและชัดเจนขึ้น ดังน้ี 

    (3.1) ดานการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน  ใหความสําคัญในเรื่องการ
สรางคนดีดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ตั้งแตครอบครัว ชุมชน 
และสังคม และเชิดชูผูที่เปนแบบอยางที่ดี การสรางทัศนคติที่ดีในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและ
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สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ  การสรางภูมิคุมกันผานกระบวนการเรียนรูที่
มุงสรางความตระหนักถึงคุณคาแหงตนและจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม 
กําหนดใหการสรางโอกาสและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละ
ทองถิ่นเปนนโยบายสาธารณะของประเทศ  การพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม สงเสริมการเรียนรู
เกี่ยวกับศีลธรรม หนาที่พลเมือง รวมทั้งผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและหลักวิชาการ สวนการพัฒนา
ดานสุขภาพอนามัย ตองเริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมของคูสมรส เด็กแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ 
เสริมสรางคนไทยใหแข็งแรง โดยใหลด ละ เลิก อบายมุข  รูจักการปองกันโรคเบื้องตน และมีพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสม 

    (3.2) ดานการสงเสริมบทบาทสถาบันหลัก  เพ่ิมบทบาทสถาบันตางๆใน
การพัฒนาการเรียนรูรวมกันและการพัฒนาจิตใจของคนใหมีคุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้น รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงบทบาทของสถาบันตางๆทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  นอกจากนี้ ตองปลูกฝงความรักชาติ ยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกตาง
และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางภาคีการพัฒนาในทุกระดับ 

    (3.3) ดานการอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดี  เพ่ิมเติมกระบวนการถายทอด
ความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญ/ผูรูสูคนรุนใหมผานศูนยการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  ใหมี
การสนับสนุนเด็กที่มีแววอัจฉริยะดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ิมบทบาทสื่อมวลชน และสถาบันการศึกษาใน
การรณรงค รักษา เฝาระวัง ฟนฟูคุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทย 

    (3.4) ดานการพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา  การพัฒนา ตอ
ยอดภูมิปญญา ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  การจัดการองคความรูในระดับ
ชุมชนตองสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งในการดํารงชีวิต การพัฒนาศักยภาพชุมชน และสรางสรรค
มูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนบาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมี
นักวิจัยทองถิ่นเขารวม นําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น 

    (3.5) บทบาทภาคี   ที่ประชุมมีขอคิดเห็น ดังนี้ 

 เพิ่มเติมบทบาทของ 4 ภาคี ดังน้ี  ภาคประชาชน  เร่ือง
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน  รวมเสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา รวมทั้ง
รวมกันสืบคนเอกลักษณและทุนทางสังคมของแตละชุมชนแลวนํามาใชในการพัฒนาควบคูกับทุนอ่ืน   
ภาครัฐ ตองมีบทบาทในการเชื่อมโยงแผนชุมชนและแผนทองถิ่นกับยุทธศาสตรจังหวัด  สําหรับ
ภาคเอกชน  ควรมีบทบาทในกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม   ในสวนของสื่อ 
ใหความสําคัญกับบุคลากรสื่อใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการนําเสนอขาวสาร ขอมูล รวมทั้ง
เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

 มีขอเสนอใหเพิ่มภาคีการพัฒนาอีก 2 ภาคี  ไดแก  ภาค
การเมืองทองถิ่น(องคกรปกครองสวนทองถิ่น) และภาคนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองมีบทบาทในการลงทุนเพ่ือเสริมสรางทุนทางสังคม โดยเฉพาะดานการพัฒนา
คน องคความรู วัฒนธรรม และสถาบันตางๆ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวาง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของผูบริหารและบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  สวนภาคนักวิชาการ/
สถาบันการศึกษา  ใหมีบทบาทในการสรางองคความรูสูชุมชน โดยทําการวิจัยรวมกับชุมชน เปน
แหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ  สรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน และสนับสนุน
ใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความรู รวมทั้งสรางหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยนําวิถีชีวิตใน
แตละทองถิ่นมาใชเปนสื่อในการเรียนรู 

2.3 ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม 
(1)  บทบาทของภาคีการพัฒนา ไดแก สื่อ และภาคเอกชน ซ่ึงยังเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการระดมความคิดเห็นคอนขางนอย จึงควรสรางการมีสวนรวมทั้งการรับฟงขอคิดเห็น การ
สรางความเขาใจในบทบาทของทั้ง 2 ภาคีใหมากขึ้น  

(2)  การศึกษาวิจัยในประเด็นที่มีความสําคัญแตยังขาดความรู ขอมูลในเชิงลึก 
ไดแก เรื่องการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน การใชวัฒนธรรมเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และการจัด
สวัสดิการของชุมชน 
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สรุปผลการประชุมความคิดเห็นระดับภาค   
“การเสริมสรางทนุทางสงัคม” ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ขอเสนอของ สศช. ประเด็นรวม ประเด็นเฉพาะ 
1. กรอบแนวคิด 

“ ทุนทางสังคม” เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด 
รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยความ
ผูกพัน  และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผาน
ระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก  ไดแก  คน  
สถาบัน  วัฒนธรรม และ องคความรู ซึ่งจะเกิดเปน
พลังในชุมชนและสังคม” 
 

 

เห็นพองทุกภาค 

 

2.  เปาประสงค 
มุงสูสังคมใสสะอาดบนฐานของการเสริมสราง

คุณคาของสังคมไทย สถาบันทางสังคม ความรักชาติ 
การมีปฏิสัมพันธระหวางวัย และการสรางภูมิคุมกัน
และการปรับตัวสูสากล 

 
เห็นพองและเพิ่มเติม 
- การสรางภูมิคุมกันใหสังคมไทย 

 

3.  แนวทางการพัฒนา เห็นพองและมีจุดรวม จุดเนนในแตละยุทธศาสตร ดังนี้  
 

1.  การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน 
  

 

- มุงเนนพัฒนากลุมเด็กและเยาวชน 
- เชิดชูผูที่เปนแบบอยางที่ดี ควบคูกับการสรางคนดีดานคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน และสังคม 

- เนนกระบวนการเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง และสนับสนุนใหผูรู/
ปราชญทองถิ่นถายทอดภูมิความรู 

 

 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนนการมีตนแบบที่ดี 
และใหผูรู/ปราชญทองถิ่นถายทอดภูมิความรู 

- ภาคกลาง  ครอบครัว ระบบการศึกษา ชุมชนและ
สรางคนดีใหมีบทบาทในการบมเพาะพฤติกรรมอัน
ดีงามแกเด็กและเยาวชน 

- ภาคเหนือ เนนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 

- ภาคใต  มุงเนนการพัฒนาจิตใจและพัฒนา
ตนแบบที่ดี 
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ขอเสนอของ สศช. ประเด็นรวม ประเด็นเฉพาะ 
2. การสงเสริมบทบาทของสถาบันในการสราง

ความสามัคคีและความสมานฉันทของคนใน
ชาติ 

 

- การยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
- การเชื่อมโยงบทบาทของสถาบันหลักในการพัฒนาทุกมิติ 

 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนนการยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

- ภาคกลางและภาคเหนือ  การเชื่อมโยงบทบาท
ของสถาบันหลัก 

- ภาคใต  ระบบความสัมพันธทางอํานาจทุกระดับที่
เอื้อตอการเปนประชาธิปไตย  การยอมรับความ
ขัดแยงและการปลูกฝงความรักชาติ 

3. การรักษา ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม 
 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเฝาระวังวัฒนธรรมที่ไมดี
จากตางชาติ 

- ภาคกลาง  การสืบทอด เฝาระวัง และฟนฟูคุณคา
ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทย เพื่อ
สรางภูมิคุมกันทุนทางสังคม 

- ภาคเหนือ เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การสืบคนทุนทางสังคม 

- ภาคใต  มุงเนนการนําเอกลักษณความเปนไทยไป
ใชในเชิงสรางสรรค 

 

4. การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา 
  

- การสนับสนุนใหนักวิจัยทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและตอยอด
องคความรูและภูมิปญญา และพัฒนางานวิจัยพื้นบาน 

- การจัดการองคความรูใหม ตอยอดองคความรูเดิม 
- พัฒนาและตอยอดภูมิปญญาเพื่อผลิตสินคาและบริการที่มี

ศักยภาพ 
 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนนใหมีนักวิจัยทองถิ่น
เขารวมพัฒนางานวิจัยพื้นบาน การจัดการองคความรู 

- ภาคกลาง   เนนงานวิจัยพื้นบานเพื่อนําไป
วางแผนพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น 

- ภาคเหนือ  การคุมครองภูมิปญญาและลิขสิทธิภูมิปญญา 
- ภาคใต   นําเอกลักษณชุมชนและความเปนไทย

มาผลิตสินคาและบริการ  การจัดการองคความรู  
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5. การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเพิ่มทุน

ทางสังคม 
- สนับสนุนบุคลากรทางศาสนาและประชาชนที่มีความพรอมทํา

หนาที่สอน และเผยแผความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 
- การประเมินผลเพื่อเสริมสรางทุนทางสังคม 

 
 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนนการสรางระบบ
สุขภาพแบบใหมที่เนนความรวมมือระหวาง
ปจเจกและชุมชน 

- ภาคกลาง สรางมาตรการจูงใจในการมีสวนรวม
พัฒนาทองถิ่น 

- ภาคเหนือ เนนการประเมินผลเพื่อเสริมสรางทุน
ทางสังคม 

- ภาคใต  ไมม ี
 

4.  บทบาทของภาค ี เห็นพองทุกภาคี และเพิ่มเติมดังนี้  

 ประชาชน 
 

- การจัดสวัสดิการชุมชน 
- สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทุกมิติ 
- การสืบคนเอกลักษณและทุนทางสังคมของแตละชุมชน ใหเปน

ฐานขอมูลในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งรักษา ฟนฟูและเฝาระวัง  
เพื่อคงคุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทย  

 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดสวัสดิการชุมชน 
- ภาคกลาง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

การจัดสวัสดิการชุมชน 
- ภาคเหนือและภาคใต เนนกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน 
 

 ภาครัฐ 
 

- มีบทบาทในการเชื่อมโยงภาคีการพัฒนาในทุกระดับ 
 

- ทุกภาค  เนนการเชื่อมโยงภาคีการพัฒนาในทุก
ระดับ 

 ภาคธุรกิจเอกชน ไมมีความเห็นเพิ่มเติม  

 สื่อ - ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสื่อทองถิ่น 

 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีหนวยงานจริยธรรม
ของสื่อ และสื่อสรางละครที่สรางสรรค 

- ภาคกลาง สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการและเปนเจาของสื่อทองถิ่น 

- ภาคเหนือ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสื่อ
ทองถิ่น โดยเฉพาะวิทยุชุมชน 
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 เพิ่มเติมบทบาทภาคีการพฒันา 2 ภาค ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(1) ใหความสําคัญกับการลงทุนทางดานการเสริมสรางทุนทางสังคม โดยเฉพาะ

ดานการพัฒนาคน องคความรู วัฒนธรรม และสถาบันตางๆ เพื่อเปน
พื้นฐานของการพัฒนาทองถิ่น 

(2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับชุมชน 

(3) พัฒนาศักยภาพและทัศนคติของผูบริหารและบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
ประเด็นรวม 
- สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณเปน
สัดสวนที่ชัดเจน 

 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนที่ชัดเจนและ
ใชเปนตัวชี้วัดการดําเนินงานพัฒนาการเมืองภาค
ประชาชน 

- ภาคกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรร
งบประมาณเปนสัดสวนที่ชัดเจนในการเสริมสราง
การเมืองภาคประชาชนใหเขมแข็ง 

- ภาคเหนือและภาคใต ไมมี 

 2. ภาคนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา  
(1)  สรางองคความรูสูชุมชน โดยทําการวิจัยรวมกับชุมชน รวมทั้งเปน

แหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ 
(2)  สรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน และสนับสนุนใหชุมชนมี

ศักยภาพในการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 
(3)  สรางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําวิถีชีวิตในแตละทองถิ่นมาเปน

สื่อในการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 

 ประเด็นรวม 
- สนับสนุนการสรางกระบวนการเรียนรูสูชุมชน และงานวิจัย
ทองถิ่น 

- การเรียนรูตลอดชีวิต 
 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไมม ี
- ภาคกลาง การวิจัยที่สะทอนปญหาของทองถิ่น

และสถาบันการศึกษาเปนแหลงเผยแพรและเปน
ที่ปรึกษาใหทองถิ่น 

- ภาคเหนือ การปรับหลักสูตรทองถิ่นใหเขาสูระบบ
การเรียนการสอนและเตรียมความพรอมดาน
ภาษาตางประเทศ 

- ภาคใต  การศึกษาวิจัยองคความรูเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาและการขับเคลื่อนทุนทางสังคมไปสู
การปฏิบัติ 

 

 




