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เมือกล่าวถึงทุนทางสังคมนัน* โดยทัวไปจะเป็ นกล่าวถึงทุนทางสังคมใน 3 ประเด็น ได้แก่ คือ นิยาม แนวคิด
และทฤษฎีอธิบายทุนทางสังคม และงานวิจยั เกียวกับทุนทางสังคม ซึงในแต่ละประเด็นได้มนี ักวิชาได้ให้ความหมาย
แนวคิด และทฤษฎีไว้อย่างหลากหลาย ทุนทางสังคม(social capital) คือ ปั จจัยเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีเกียวข้อง
กับเครือข่ายทางสังคมซึงมีความร่วมมือกันและไว้เนื*อเชือใจกัน แต่นักวิชาการส่วนมากก็ยงั ไม่มนี ิยาม “ทุนทางสังคม”
ทีใช้ร่วมกันเพราะยังไม่สามารถให้ความหมายของ “ทุน ทางสังคม” ทีชัดเจนตายตัว ได้ ดังทีนักวิช าการตะวันตก
ส่วนมากเห็นว่าไม่มคี าํ นิยามของ “ทุนทางสังคม” ทีสามารถตกลงกันแน่นอน แต่ในการศึกษาวิจยั จะยึดหลักเกณฑ์และ
ระดับ การสอบสวน หรือ ใช้นิ ย ามทีมีผู้ใ ช้ร่ ว มกัน มากทีสุด ซึงเป็ น นิย ามทีเน้ นเกียวกับ ความสัม พัน ธ์ท างสัง คมที
ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต อย่างไรก็ดี หากรวบรวมทัศนะของนักวิชาการต่างๆ เกียวกับความหมายของ “ทุน
ทางสังคม” หรือ social capital
คําสําคัญ: ทุนทางสังคม

Abstract
When it comes to the social capital, basically, it is the social capital on three issues, including the
definition of the concept, theory of social capital, and the research on social capital. Each issue has a
technical meaning to the concepts and various theories. Social capital is the economic factors and culture
related to social networks with cooperation and trust. But many scholars still have no definition. "Social
capital" shared, because there is no provided a definition of "Social capital" that is absolutely clear. The
Western scholars mostly agree that there is no definition of "Social capital" that can be agreed. However, the
research study will be based on the criteria and the investigation level, or the use of definition that most
commonly used. This is the definition that focuses on social relationships that benefit the production,
however, if there are collected the various scholars’ viewpoints about the meaning of "Social capital".
Key words: Social Capital.

1. นิ ยาม “ทุนทางสังคม”
Dewey ในหนังสือชือ The School and Society ได้กล่าวถึง ทุนทางสังคม (social capital) ในฐานะทีสังคมมี
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บทบาทต่อประสบการณ์ของเด็ก ช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
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Jacobsเป็ นคนแรกทีได้ใ ห้ค วามหมาย “ทุนทางสังคม” ไว้โ ดยนัย ว่า หมายถึง มูลค่า ของการทํางานเป็ น
เครือข่าย (networks) โดยการเชือมโยงความสัมพันธ์เป็ นเครือข่ายเพือนบ้าน คุณค่าของทุนทางสังคมไม่สามารถจะมี
ทุนอย่างอืนมาทดแทนได้ หากทุนทางสังคมหายไปไม่ว่าจากสาเหตุใด มูลค่าหรือผลประโยชน์ทเคยได้
ี
รบั ก็จะหายไป
2
ด้วย
Bourdieu ให้ความหมายว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรซึงมีศกั ยภาพทัง* หมดทีมีอยู่ซงเชื
ึ อมต่อเข้ากับ
ความเป็ นเจ้าของเครือข่ายทีเหนียวแน่นคงทนซึงมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์เชิงระบบสถาบันทีมีความร่วมมือกันหรือ
คุน้ เคยกันหรือไม่มากก็น้อย และ Bourdieu ยังได้อธิบายว่า ทุนทางสังคมเกิดขึน* จากความผูกพันทางสังคมและอาจมี
3
ลักษณะเป็ นรูปแบบทีเป็ นสถาบัน
Baker ให้ความหมายว่า ทุนทางสังคม เป็ นทรัพยากรทีเกิดจากโครงสร้างสังคมทีมีรูปแบบเฉพาะ และมีการ
นํ ามาใช้เพือแสวงหาประโยชน์ ให้แก่สมาชิกของสังคม โดยมีการเปลียนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
4
สังคม
Cole man อธิบายว่า ความหมายของทุนทางสังคมกําหนดจากหน้าทีของมัน ซึงไม่ใช่มเี พียงประการเดียว
แต่ มีลกั ษณะร่ว มกันสองประการ คือ โครงสร้า งทางสังคม และสิงทีช่วยให้สมาชิกของสังคมแต่ ละคนได้ร ับความ
5
สะดวกสบายภายในโครงสร้างของสังคมนัน*
Box man อธิบายว่า ทุนทางสังคมกําหนดจากจํานวนของประชาชนทีคาดหวังว่าจะจัดหาการสนับสนุ นและ
6
ทรัพยากรซึงคนเหล่านัน* มีและพร้อมทีจะนําออกมาใช้
Bourdieu and Wacquant ให้ความหมายว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรทัง* หมด ทัง* ทีเป็ นของจริงและ
เสมือนจริง ซึงเกิดกับปั จเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากการรวมตัวกันเป็ นเจ้าของเครือข่ายทีถาวรซึงอาจมีความสัมพันธ์
7
เชิงสถาบันระหว่างสมาชิกของสังคมอยู่ดว้ ยไม่มากก็น้อย

2. แนวคิ ดและทฤษฎีอธิ บาย“ทุนทางสังคม”
ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทุนทางสังคม จะเห็นว่า มีความแตกต่างกันไปในแต่ละทัศนะของนักทฤษฎี
อันเป็ นผลมาจากการให้นิยามทีแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ในนิยามต่างๆ จะมีองค์ประกอบทีเหมือนกันอยู่ 3 ส่วน คือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์(สังคมวิทยาและวัฒนธรรม) เครือข่ายสังคม(โครงสร้างทางสังคม) และผลประโยชน์
จากความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคม ประเภทของทุนทางสังคม
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับทุนทางสังคม จึงมีมากมายแตกต่างกันไปตามนิยามทีนักวิชาการได้กําหนดใช้ ซึง
จะได้รวบรวมนํ ามาเสนอในประเด็นต่างๆ ได้แก่ พัฒนาการของแนวคิดทุนทางสังคมความสําคัญของ ทุนทางสังคม
การวัดทุนทางสังคม และการสร้างทุนทางสังคม ดังต่อไปนี*
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1.พัฒนาการของแนวคิดทุนทางสังคม
Adam and Roncevicแนวคิดเกียวกับทุนทางสังคมไม่ใช่เรืองใหม่ แต่มปี ระวัตคิ วามเป็ นมาเชิงวิชาการอยู่
มากมายมาตัง* แต่คริสต์ศตวรรษที 18 และ 19ความคิดเห็นเหล่านัน* มาจากนักวิชาการต่างๆ เช่น Tocqueville, J.S.
Mill, Toennies, Durkheim, Weber, Locke, Rousseau นอกจากนี* Adam and Ronceive ยังได้เสนอว่าทุนทางสังคม
เกียวข้องกับแนวคิดประชาสังคมและความเชือมโยงทางสังคมส่วน Watson and Papamarcos เสนอว่า แนวคิดทุนทาง
สังคมสืบเนืองมาจากนักคิดทีสําคัญ เช่น Durkheim, Simmel, Marx และ Weber จากทฤษฎีการแลกเปลียนทางสังคม
(social exchange theory) และทฤษฎีพนั ธะทางจิตวิทยา(psychological contract theory) ขณะทีแนวคิดของ
Coleman (อ้างแล้ว) ซึงได้รบั การสนับสนุ นจากความเชือของ Portes and Landolt เห็นว่า จุดเริมต้นของแนวคิดทุน
ทางสังคมมาจากสังคมวิทยาดัง* เดิมในยุคศตวรรษที 19 ดังที Durkheims ได้กล่าวถึงชีวติ ทางสังคมของมนุษย์ว่าเป็ นวิถี
ทีทําลายความเป็ นส่วนตัว และแนวคิดของ Brewer (อ้างถึงใน Coleman) ทีได้กําหนดลักษณะทีเชือมโยงกันระหว่าง
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แนวคิดของอริสโตเติลและนักปรัชญากรีกอืนๆ ในเรืองทีเกียวกับสังคมพลเมืองและทฤษฎีทุนทางสังคม
นักวิชาการส่วนมากยอมรับว่า Hanifan เป็ นผูท้ ใช้
ี คําว่าทุนทางสังคมเป็ นคนแรก แม้ว่าจะมีผูพ้ บว่า Dewey
ได้เคยใช้คําว่า social capital ไว้ในหนังสือของเขามาตัง* แต่ปี ค.ศ.1899 แล้วก็ตาม แต่ Dewey ก็ไม่ได้ให้นิยาม
ความหมายไว้ Hanifan ในฐานะทีเป็ นนักปฏิรปู สังคม ได้ใช้คําว่า ทุนทางสังคมเพืออธิบายถึงค่าความนิยม การคบหา
ความเห็น อกเห็น ใจซึงกัน และกัน และการมีป ฏิส มั พัน ธ์ท างสัง คมในระดับ กลุ่ ม บุ ค คลและครอบครัว นอกจากนี*
Woolcock and Narayan (อ้างแล้ว) ยังกล่าวถึงว่า Hanifan ได้ใช้คําว่า 'ทุน' เพือเน้นความสําคัญของโครงสร้างทาง
สังคมในเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ทมีี ต่อบุคคลทัง* สองได้ให้คําอธิบายรายละเอียดเกียวกับงานของ Hanifan มากขึน*
ซึงระบุว่าคําทีใช้ในการอธิบายความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของโรงเรียน
สามารถอธิบายได้ว่าเป็ นสิงทีเห็นได้ชดั เจนทีสุดในชีวติ ประจําวันของผูป้ ระชาชน คือ ค่าความนิยม มิตรภาพ ความเห็น
อกเห็น ใจและการมีป ฏิส มั พันธ์ท างสัง คมระหว่ างปั จ เจกบุค คลและครอบครัว ซึงประกอบขึ*นเป็ น หน่ วยทางสังคม
ความเห็นอกเห็นใจและการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลและครอบครัวทีก่อรูปขึน* เป็ นหน่ วยของสังคม ถ้า
บุคคลมาแต่ละคนมาคบหาติดต่อกับเพือนบ้านของเขาและพวกเขากับเพือนบ้านอืน ๆ ก็จะทําให้เกิดการสะสมของทุน
ทางสังคมซึงอาจจะช่วยตอบสนองความต้องการทางสังคมของเขาได้ทนั ที และอาจจะช่วยเพิมศักยภาพทางสังคมได้
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เพียงพอทีจะปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ในชุมชนทัง* หมดได้
จากพัฒนาการของแนวคิดทุนทางสังคม อาจสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมเริมจากการทีมนุ ษย์ทําลายความเป็ น
ส่วนตัว และก้าวเข้าสูก่ ารรวมตัวกันเป็ นสังคม เพือทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทัง* ในระดับบุคคลและระดับสังคม ซึงการ
รวมตัวและเชือมโยงกันจะมีรปู แบบเป็ นเครือข่าย อันจะช่วยให้สมาชิกของสังคมเกิดประโยชน์ร่วมกัน

3. ประโยชน์ และความสําคัญของ ทุนทางสังคม
ความสําคัญของทุนทางสังคมเห็นได้ชดั จากงานวรรณกรรมทีนักวิชาการได้ศกึ ษาเชิงประจักษ์เพือให้เห็น
ความสําคัญ ของทุ นทางสังคมอย่ างกว้างขวางจากปรากฏการณ์ ต่ างๆ ทางด้า นเศรษฐกิจสัง คม (socioeconomic
phenomena) ดังที Adam and Roncevic ได้เสนอไว้ว่า แม้จะมีปัญหาเกียวกับนิยามของทุนทางสังคมเช่นเดียวกับการ
นําไปปฏิบตั แิ ต่ทุนทางสังคมก็ได้ช่วยอํานวยความสะดวกในการสืบสวนเชิงประจักษ์ทสํี าคัญมากและมีการอภิปรายเชิง
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ทฤษฎี ซึงได้มกี ารกระตุน้ ให้มกี ารพิจารณาความสําคัญของความสัมพันธ์ของมนุษย์ใหม่ในรูปของเครือข่ายหรือรูปแบบ
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องค์กร เพือให้เกิดคุณภาพชีวติ และความสําเร็จของการพัฒนา
Fine, Jack and Jordanและ Montgomery เสนอว่า ผลประโยชน์จากการประยุกต์ทุนทางสังคมมีกว้างขวาง ซึงแสดง
ให้เห็นถึงความสําคัญของทุนทางสังคม ทัง* นี* จากการศึกษาวิจยั เรืองนี* ชี*ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมมีประโยชน์และมี
อิทธิพลทัง* ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Aldridge, Halpern ได้เสนอว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ทชีี ถ* งึ ความสําคัญของทุนทางสังคมในด้านผลลัพธ์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมนัน* จําเป็ นจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพราะการประเมินผลกระทบในรูปของตัวแบบ
มักจะเกิดความคลุมเครือได้ เนืองจากยังไม่มเี ครืองมือประเมินทีดีพอ จึงทําให้การวัดผลประโยชน์จากทุนทางสังคมไม่
ค่อยชัดเจนนัก ซึงมาจากเหตุ 2 ประการคือ แนวคิดทุนทางสังคมยังไม่ชดั เจน และความผิดพลาดจากการเลือกใช้
11
เครืองมือประเมิน

4. ประเภทของทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวคิด คือ แนวคิดหนึงแบ่งเป็ น brid ging capital และ bonding
capital อีกแนวคิดหนึงแบ่งเป็ น structural social capital และ cognitive social capital ซึงจะได้นําเอาแนวคิดเกียวกับ
ประเภทของทุนทางสังคมทัง* สองแบบมากล่าวพอสังเขป ดังต่อไปนี*
Aldridge, Halpern ได้แบ่งทุนทางสังคมออกเป็ นสองชนิด ได้แก่ Bonding ซึงหมายถึง ทุนทางสังคมใน
แนวนอน(horizontal) ซึงทุกคนในสังคมจะมีความเท่าเทียมกัน ขณะที Bridging หมายถึง ทุนทางสังคมในแนวดิง ที
12
บุคคลซึงอยู่ต่างชนชัน* กัน อยู่ร่วมกันในระหว่างชุมชนขณะที Narayan and Pritchett ได้อา้ งถึงทุนทางสังคมประเภท
bonding capital ในฐานะเป็ นท้องถินซึงสามารถพบได้ในสังคมชนบททีเป็ นชุมชนเดียวกันหรืออยู่ตดิ กัน และทุนทาง
สังคมประเภท bridging capital ซึงขยายรวมไปถึงปั จเจกบุคคลและองค์กรทีอยู่ห่างไกล bridging capital จะมีระดับ
13
ความไว้ใจกันตํา ซึงตรงกันข้ามกับ bonding capital ทีมีระดับความไว้ใจกันสูง
Uphoff and Wijayaratna ได้แบ่งประเภททุนทางสังคมออกเป็ นทุนทางสังคมเชิงโครงสร้าง (structural social capital)
และทุนทางสังคมเชิงการรับรู้ (cognitive social capital) กล่าวคือ ทุนทางสังคมเชิงโครงสร้างเป็ นปั จจัยทีช่วยให้เกิด
ประโยชน์จากการทํางานร่วมกันโดยผ่านบทบาทและเครือข่ายทางสังคมทีมีการจัดตัง* โดยมีกฎเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ และ
สิงทีมีอยู่เดิมเป็ นองค์ประกอบพื*นฐาน ส่วนทุนทางสังคมเชิงการรับรูจ้ ะมีปทัสถาน คุณค่า ทัศนคติ และความเชือใน
14
แนวทางเดียวกัน ซึงจะทําให้ประชาชนสามารถได้รบั ประโยชน์จากการรวมกลุ่มกัน
นอกจากนี* การแบ่งประเภททุนทางสังคมดังกล่าวยังสามารถมองลงไปในรายละเอียดได้มากขึน* เช่น ทุนทาง
สังคมนัน* มีพน*ื ฐานความผูกพันเข้มแข็ง (intensive and repeated) หรืออ่อนแอ (temporary and contingent) เป็ น
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แนวดิง ทีมีปฏิบตั กิ ารเป็ นรูปแบบ หรือเป็ นแนวนอนทีไม่มกี ารรวมศูนย์อํานาจเนืองจากเป็ นการรวมของภาคพลเมือง
ทุนทางสังคมเป็ นแบบเปิ ดกว้าง(open)ในการเป็ นสมาชิกของภาคพลเมือง หรือเป็ นแบบปิ ด(closed) ทีมีการจํากัดหรือ
ควบคุมการเข้าเป็ นสมาชิก ทุนทางสังคมเป็ นแบบการกระจายตัวตามสภาพภูมศิ าสตร์(geographically dispersed)หรือ
เป็ นแบบจํากัด(circumscribed) ทุนทางสังคมเป็ นแบบมีเครืองมือ(instrumental ) ซึงสมาชิกจะมีหลักประกันทางสังคม
ตามทีแต่ละคนต้องการ ) หรือเป็ นทุนทางสังคมแบบมีหลักการทีสมาชิกจะมีความเป็ นปึ กแผ่นกลุ่มก้อน Heffronการ
แบ่งประเภททุนทางสังคมในลักษณะต่างๆ ดังกล่าว เป็ นสิงทีนักวิชาการจะต้องนําไปศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์เพือให้ได้
15
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีทถูี กต้องเป็ นทียอมรับต่อไป

5. การวัดทุนทางสังคม Measurement of Social Capital
ในการวัดทุนทางสังคมยังมีขอ้ อภิปรายและข้อแย้งมากมายว่าสามารถทําได้ตามทีต้องการหรือไม่ เพียงใด
เนืองจากยังไม่มเี ครืองมือทีจะใช้วดั ปริมาณ ลักษณะและศักยภาพของทุนทางสังคมได้ เพราะข้อมูลเกียวกับลักษณะ
และศักยภาพของทุนทางสังคมยังไม่เป็ นทีรับรู้อย่างครบถ้วน Durlauf เห็นว่า การวัดทุนทางสังคมและการประเมิน
16
ประโยชน์ของมันยังอยู่เพียงแค่ระดับเริมต้นเท่านัน*
นักสังคมวิทยาชือ Bankston และ Zhou ได้ให้ทศั นะว่า การวัดทุนทางสังคมเป็ นสิงทีทําได้ยาก ไม่ว่าจะ
พิจารณาในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่ม แต่จะเกิดขึน* เมือบุคคลเข้ามีสว่ นร่วมกับกลุ่ม การเปรียบ เทียบทุนทางสังคมเป็ น
“ทุน” อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะมันแตกต่างจากทุนทางการเงินซึงทรัพยากรเป็ นของปั จเจกบุคคล แต่ทุน
ทางสังคมเป็ นผลประโยชน์จากรูปแบบขององค์กรทางสังคม ซึงไม่ใช่เป็ นของใครคนใดคนหนึง แต่เป็ นผลลัพธ์ของการ
มีสว่ นร่วมของกลุ่มบุคคลทีได้รบั ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม อย่างไรก็ดี ความยุ่งยากในการนิยาม การก่อตัง* กลุ่ม และ
การวัดทุนทางสังคมเป็ นปั ญหาความยุ่งยากเชิงปรัชญาด้านภาษา คําว่า ทุน (capital) โดยทัวไปหมายถึง ทรัพยากรที
ใช้เพือการลงทุน ทุนทางการเงินประกอบด้วยปริมาณสินทรัพย์คงที ทุนมนุ ษย์กเ็ ปรียบเสมือนทุนการเงิน และนับรวม
เป็ นปริมาณสินทรัพย์เฉพาะชนิดหนึงในรูปของทักษะการทํางาน กระนัน* ทุนทางสังคมซึงสังคมสร้างขึน* มานี* ก็ไม่ได้นบั
รวมทรัพยากรซึงปั จเจกชนหรือกลุ่มเป็ นเจ้าของ เพราะมันเป็ นกระบวนการของปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเท่านัน* ทีจะทําให้
17
เกิดผลลัพธ์ในรูปของสิงทีสร้างขึน* มาได้
การวัดทุนทางสังคมมีสงที
ิ ท้าทายอยู่ภายใน โดย Fukuyama ได้เสนอว่า จุดอ่อนทียิงใหญ่ทสุี ดของแนวคิดทุน
ทางสังคมคือการไม่มฉี ันทมติร่วมกันเกียวกับการวัดทุนทางสังคม ขณะที Fox เห็นว่า การวัดทุนทางสังคมและการ
18
ประเมินประโยชน์ของมันยังอยู่เพียงแค่ระดับเริมต้นเท่านัน*
จากบทความออนไลน์ชอื Guide to Social Capital ของ Office of National Statistics ได้เสนอวิธกี ารวัดทุน
ทางสังคมว่า โดยให้พจิ ารณาจากปั จจัยต่อไปนี*
1.ระดับของความไว้วางใจของสมาชิกในชุมชน พิจารณาว่าปั จเจกชนมีความไว้วางใจเพือนบ้านของเขา หรือ
เพือนบ้านบ้านของเขามีความไว้วางใจเขามากน้อยเพียงใด
2. ความเป็ นสมาชิก มีจาํ นวนกลุ่มสมาชิกเท่าไร ทีสังคมหรือชุมชนนัน* เป็ นเจ้าของ
3. เครือข่ายและสังคมมีการติดต่อใกล้ชดิ กับปั จเจกบุคคลในวิถชี วี ติ ประจําวันมากเพียงใดและปั จเจกชนแต่ละ
19
คนได้พบกับครอบครัวหรือเพือนของเขาบ่อยเพียงใด
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Heffron, John M. “Beyond community and society: The externalities of social capital building”, (Policy
Sciences 2000), 33: 477-494.
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Durlauf, Steven N. “Symposium on social capital: Introduction”, The Economic Journal, 2002. 112: 417-418
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6. ปัจจัยกําหนดทุนทางสังคม
ปั จจัย กําหนดทุนทางสัง คมมีแ ตกต่ างกัน มากมายหลายชนิ ด และมีท ัง* ปั จจัยทียัง ไม่เป็ นยอมรับและขาด
หลักฐานสนับสนุนข้อเสนอ นอกจากนี* มีงานการศึกษาจํานวนมากทีตัง* ข้อสังเกตว่ารากของทุนทางสังคมถูกกลบฝั งจน
เลือนหายไปในช่วงศตวรรษแห่งการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมมีนักวิจยั หลายคนได้ตงั * ข้อสังเกตว่า ทุนทางสังคมสามารถสร้าง
ขึน* มาได้ในระยะสัน* เพือทีจะสนับสนุ นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมือง ปั จจัยสําคัญในการกําหนดทุนทางสังคม
ประกอบด้วย ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้างสังคมแบบแนวดิงหรือแนวราบ ครอบครัว การศึกษา
สิงแวดล้อมทีสร้างขึน* การโยกย้ายทีอยู่อาศัย ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและชนชัน* ทางสังคม ความแข็งแกร่ง
20
และลักษณะของสังคมภาคพลเมือง รูปแบบการบริโภคของปั จเจกบุคคลและคุณค่าส่วนบุคคล
Pantoja ได้กล่าวถึงกลุ่มทีมีลกั ษณะแตกต่ างซึงประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับญาติ
เครือข่ายทีกว้างขึน* ของวิถชี วี ติ สังคมทีครอบคลุมการจัดการทุนทางสังคมในแนวนอนได้อย่างเต็มทีทัง* ทีเป็ นรูปแบบ
และไม่เป็ นรูปแบบ เครือข่าย สังคมทางการเมือง กรอบนโยบายและสถาบัน ซึงรวมทัง* กฎเกณฑ์และแบบแผนการ
21
ปฏิบตั ทิ เป็
ี นรูปแบบซึงจะช่วยควบคุมวิถชี วี ติ สังคม ปทัสถานทางสังคมและคุณค่า

7. การสร้างทุนทางสังคมBuilding Social Capital
คําถามทีเป็ นพืน* ฐานเกียวกับการสร้างทุนทางสังคมคือ ทุนทางสังคมสามารถสร้างขึน* ได้ในระยะสัน* ได้หรือไม่
คําถามนี*มคี วามซับซ้อน จึงมักจะมีการนํามาอภิปรายว่าทุนทางสังคมสร้างขึน* ได้หรือไม่ เพราะในเมือขาดเครืองมือวัด
จึงย่อมไม่สามารถกําหนดให้มกี ารเปลียนแปลงได้ ตามทัศนะของ Putnam ทุนทางสังคมสามารถกําหนดขึน* ได้โดย
อาศัยปั จจัยเชิงประวัตศิ าสตร์ และมันไม่สามารถจะสร้างขึน* ได้ในระยะเวลาสัน* Petersen ได้เสนอว่าการสร้างทุนทาง
สังคมสามารถทีจะทําได้ สิงนี*ได้รบั การยืนยันจาก Schmid และ Uslaner ซึงเห็นว่า พัฒนาการของทุนทางสังคมเป็ น
22
ผลพลอยได้จากกิจกรรมอืนๆ Falk and Harrison เสนอว่า การสร้างทุนทางสังคมสามารถทําได้ในระยะสัน* ซึงสิงนี*
รู้จกั กันว่าเป็ นการสร้างขีดความสามารถ (capacity building) ทุนทางสังคมสามารถสร้างขึน* ได้โดยรัฐบาล องค์กร
เอกชน ประชาคมท้องถิน และปั จจัยภายนอกในสังคมภาคพลเมือง ทัง* ทีอยู่แบบเชือมโยงกันและอยู่โดดเดียวจากกัน
ความสนใจทีมีต่อแหล่งซึงทุนทางสังคมสามารถจะเกิดขึน* ได้ ถูกขัดขวาง หรือเหมาะสมทีทุนทางสังคมจะเกิดขึน* และ
บทบาทของผูท้ อยู
ี ่นอกชุมชน เช่น สถาบันของภาครัฐ ยังนับว่ามีไม่เพียงพอ ในการทีจะอธิบายการสร้างทุนทางสังคม
ได้ดกี ว่านัน* จะต้องมีกรอบการวิเคราะห์จากผลทีหลากหลายในแง่ของเวลา สถานที และกลุ่มทางสังคม
Onyx and Bullen เชือว่า การพัฒนาทุนของทางสังคมจําเป็ นจะต้องอาศัยเรียวแรงและความตัง* ใจของ
พลเมืองภายในสังคมทีเป็ นชุมชนแบบมีส่วนร่วม การทดลองสร้างทุนทางสังคมโดยภาครัฐได้แสดงให้เห็นว่ามีความ
อ่อนแอเนืองจากอยู่ห่างไกลกัน ดังนัน* การสร้างทุนทางสังคมจะต้องเกิดขึน* จากการดําเนินงานของบุคคลภายนอกโดย
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